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مقدمه
همايشهاي علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي اين يافتهها را درجامعه علمي
به دست ميدهد و توفيق همايشهاي علمي در گرو تحقق موارد مذكور مي باشد.
همايش به معناي مشورت با يكديگر ،تبادل نظرات و مباحثه است .بنابراين همايش ،جلسه يا گردهمايي است كه در نوع علمي آن براي
ارائه و مباحثه پيرامون موضوعات علمي برگزار ميشود .ساالنه هزاران كنفرانس در مباحث مختلف علمي در سراسر جهان برگزار
ميشود.كنفرانس ها در كنار مجالت ،عرصه انتشار و مباحثه در خصوص دستاوردهاي علمي هستند .معموالً موضوعات جديد در ابتدا در
كنفرانسها مطرح ميشوند .پژوهشگران از سراسر جهان در كنفرانس ها با هم آشنا شده ،تبادل نظر مي كنند ،متوجه اشكاالت كار هم
ميشوند و با هم همكاري را آغاز ميكنند شركت كنندگان همايشها استادان ،پژوهشگران ،ارائه دهندگان مقاله ،دست اندركاران صنعت و
دانشجويان هستند .اين رويداد علمي چيزي تا حدي شبيه مسابقات ورزشي است چرا كه هر سال يا در هر دوره آن افراد يا مقاالتي به
عنوان برتر انتخاب ميشوند .از سوي ديگر ،نمايشگاه آخرين دستاوردهاي علمي براي و تالشها براي مخاطبان آن رشته است .شما در
همايش يا شركت كننده هستيد يا ارائه دهنده يا داور يا ...يكي از شاخصهاي اعتبار يک دانشگاه ،دانشكده و يا انجمن علمي ،داشتن
همايشهاي علمي است كه به صورت مستمر ساالنه برگزار ميشود .دانشجويان هم حضور خود را در فعاليتهاي علمي در ابتدا با شركت در
همايش و در ادامه با ارائه مقاله نشان مي دهند .به خصوص در مقاطع ارشد و دكترا ،شركت و ارائه مقاله در همايش ها يک الزام قانوني يا
عرفي است يكي از فعاليتهاي مهم دانشگاه علوم پزشكي كرمان برگزاري همايشهاي بينالمللي و داخلي ميباشد كه از طريق همكاري
مشترك معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه با گروههاي آموزشي ،مراكز تحقيقات و سازمانها اجرا ميشود .در راستاي هرچه بهتر انجام
شدن همايشها ،مديريت روابط دانشگاهي ،بينالملل و سمينارها در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري مجموعهاي را تحت عنوان راهنماي
جامع برگزاري همايشها تنظيم كرده است.
در اين راهنما سعي شده است وظايف واحدهاي مختلف زير مجموعه همايش با جزئيات كامل بيان گردد تا راهنماي مناسبي براي
برگزاركنندگان باشد.
اميد است اجراي اين برنامه بتواند بخشي از مشكالت فراروي برگزاركنندگان محترم را حل كرده و در برگزاري همايشهايي پر بار ،مفيد
واقع شود.
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تعاريف
کنگره ()Congress
كنگره به همايش (تجمع ،گردهمايي يا ميتينگ) چندصد تن يا حتي هزاران نفر به عنوان نمايندگاني از يک گروه حرفهاي ،فرهنگي يا
مذهبي و  ...گفته ميشود .يک كنگره غالباً براي بحث درباره يک موضوع خاص تشكيل ميشود .شركت در كنگره براي ارائه و بحث
موضوع تنها توسط اعضا و سازمانهاي حمايت كننده (اسپانسرها) انجام ميگيرد .كنگره معموالً با برنامهريزي قبلي و به صورت ساليانه يا
چندساله برپا ميشود .بيشتر كنگرههاي بينالمللي و جهاني بصورت ساليانه برگزار ميشوند .كنگره غالباً براي چند روز طول ميكشد و
داراي چندين جلسه همزمان است.

کنفرانس)(Conference
همايشي مشاركتجويانه كه براي بحث ،حقيقتيابي ،حل مشكل و مشاوره تشكيل ميشود .در مقايسه با كنگره ،كنفرانس معموالً در
مقياسي كوچكتر اما از ويژگي باالتري برخوردار است و در نتيجه تبادل اطالعات راحتتر انجام ميشود .اگرچه كنفرانس ذاتاً محدوديت
زماني ندارد اما معموالً داراي دوره زماني كوتاه و اهداف مشخصي است.

سمینار ()Seminar
همايش يا همايشهاي زنجيرهوار افرادي متخصص با مهارتها و تخصصهاي متفاوت اما داراي عالقه و نگراني مشترك كه به منظور
آموزش و يادگيري دور هم جمع ميشوند .برنامه كاري يک سمينار با هدف تقويت مهارتهاي افراد شركت كننده تنظيم ميشود.

سمپوزيوم)(Symposium
همايش ت عدادي افراد خبره و متخصص در يک زمينه خاص كه در آن مقاالتي بوسيله افراد متخصص در موضوعات خاصي ارائه و مورد
بحث قرار ميگيرد و در رابطه با مسائل مورد بحث ،توصيهها و راهكارهايي پيشنهاد ميشود.

میتینگ
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هر نوع تجمع بيش از  ۱۵نفر كه در مكاني تجاري برپا ميگردد و شامل كنوانسيون ،كنگره ،كنفرانس ،سمينار ،كارگاه ،سمپوزيوم ميگردد
كه مردم را براي يک هدف مشترك يعني تبادل اطالعات گرد هم ميآورد.

کارگاه
نوعي سمينار با تمركز و تاكيد بر بحث آزاد ،تبادل ايدهها ،نمايش روشهاي بكارگيري عملي مهارتها و اصول است .همچنين به گردهمايي
چندين نفر براي بحث عميق و شديد درباره موضوعي خاص نيز اطالق ميشود.

کنوانسیون
همايش ملي يا بين المللي تشكيالت و دواير بازرگاني ،با هدف بحث يا ارائه نمايشگاههاي تجاري .كنوانسيون همچنين به همايش عمومي
و رسمي تشكيالت قانونگذاري ،گروههاي اجتماعي و اقتصادي نيز اطالق ميشود كه به منظور فراهم آوردن اطالعات در يک موقعيت
خاص تشكيل ميشود.
همايش ( کنگره) بینالمللي :همايشي است كه داراي ويژگيهاي زير باشد:
الف – به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد .
ب  -با مشاركت يک يا چند سازمان يا انجمن تخصصي خارجي برگزار شود .
ج – حداقل  ۵سخنران از  3كشور خارجي در آن مشاركت علمي داشته باشند .
د  -داراي هدف و موضوع بين المللي باشد ( مخاطباني از مليت هاي گوناگون داشته يا موضوع مورد عالقه مليت هاي مختلف
را مورد بحث قرار دهد ).
ت  -وب سايت كنفرانس هم بخش فارسي و هم انگليسي داشته باشد.
خ  -در نشريات معتبر بين المللي آگهي همايش درج گردد.
ل  -درصدي از مقاالت از خارج از كشور ارسال شده باشد.
ح – انجمنها و تشكلهاي بينالمللي ،كنفرانس را همراهي كرده

باشند.

م  -حداكثر در  3يا  4روز برگزار شود و شركت كنندگان آن از ايران و ساير كشورها باشند.

ي -نظر به لزوم تصويب همايشهاي بينالمللي در هيأت وزيران ،الزم است مجوز اينگونه همايشها يک سال
قبل از اجرا اخذ شده باشد.
نکته :با توجه به اينكه در نظام ارزشيابي همايشهاي بينالمللي از همايشهاي كشور داراي امتياز بيشتري هستند بنابراين از اولويت
ويژهاي برخورداراند.
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همايش ملي :همايشي است كه توسط دانشگاه با حمايت سازمانها و نهادهاي ديگر و با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه در سطح
كشوري برگزار ميگردد.حضور حداقل ده نفر عضو كميته علمي در همايشهاي ملي كه حداقل سه نفر از آنها با مرتبه دانشياري و يا باالتر
و  %60از آنها خارج از دانشگاه باشند ،الزامي است.حداكثر  3روز برگزار ميشود و شركت كنندگان از سراسر كشور خواهند بود.
همايش استاني  :همايشي است كه در سطح يک استان و با همكاري مراكز و واحدهاي استان و با تصويب شوراي پژوهشي استان
برگزار ميگردد .حضور حداقل ده نفر عضو كميته علمي در همايشهاي استاني كه پنج نفر از آنها با مرتبه استادياري و يا باالتر باشند،
الزامي است و حداكثر سه روز برگزار ميشود.
همايش تخصصي(دانشگاهي)  :همايشي است كه توسط يک گروه علمي در يک موضوع خاص و مرتبط با همان گروه برگزار
ميگردد .تصميمگيري در مورد برگزاري همايشهاي تخصصي پس از پيشنهاد شوراي گروه و تأئيد شوراي دانشكده ،حسب مورد به عهده
شوراي پژوهشي استان محل برگزاري و يا در سازمان مركزي به عهده شوراي پژوهشي مركز تحصيالت تكميلي ميباشد .تعيين تركيب
اعضاي كميته علمي در همايشهاي تخصصي به عهده شوراي گروه مربوط ميباشد.
نکته :همايش دانشجويي كه برگزار كنندگان و شركتكنندگان آن را عمدتا دانشجويان تشكيل ميدهند ،تنها از طريق معاونت
فرهنگي و دانشجويي دانشگاه قابل پيگيري است.

راههای اطالعرساني در يک همايش
از طريق تلفن و ارسال فکس
اين روش معموالً به صورت محدود انجام مي شود ،زيرا كه تعداد شماره
تلفنهايي كه از افراد و سازمان هاي مختلف داريد محدود است  .همچنين اين
روش بسيار زمان بر ميباشد  .اما براي دعوت از افراد خاص جهت شركت در
همايش يكي از بهترين روشهاست.
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از طريق ارسال نامه
اين روش براي اطالعرساني به صورت وسيع استفاده ميشود .چند ماه قبل از شروع
فراخوان همايش با تهيه ليستي از دانشگاهها و سازمانها و كالً جامعه هدف
همايش خود ميتوانيد يک دعوتنامه رسمي تهيه كنيد و آن را به تمام
آدرسهاي موجود خود ارسال كنيد.

ارسال پوستر همايش /کنفرانس
اين روش متداول ترين روش در اطالع رساني همايش هاست و امروزه وجود يک
همايش بدون پوستر معناي ندارد  .هر چه زودتر شما اقدام به تهيه پوستر نماييد و
آنرا به مراكز مورد نظر ارسال كنيد ،نتيجه بهتري خواهيد گرفت .البته شايسته است
كه به همراه پوستر نامه اي نيز به رئيس واحد مربوطه ارسال نماييد و از وي تقاضا
كنيد تا دستور نصب پوستر را در جاي مناسب صادر نمايد .توجه كنيد كه براي
مراكز آموزشي و دانشگاهها با توجه به دانشكدههاي موجود در آنها بيش از يک
پوستر ارسال نماييد.

طراحي وب سايت همايش /کنفرانس
امروزه اين روش به عنوان تنها راه ارتباط پايدار با مخاطبين همايش شناخته
ميشود .چرا كه مخاطبين همايش شما با به خاطر سپردن آدرس وبسايت همايش
شما به صورت مداوم اين سايت را چک خواهند كرد و از آخرين
برنامههاي همايش باخبر خواهند شد .همچنين اين روش در نوع خود كم هزينه نيز
ميباشد ،چرا كه با ايجاد سايت اگر جامعه هدف شما با اينترنت رابطه خوبي داشته
باشند .ديگر نياز به راههاي ارتباطي ديگر از قبيل پست و تلفن كمتر حس ميشود

7

يک وبسايت خوب بايد چه ويژگيهايي داشته باشد:
 -۱امكان مشاهده جزييات ثبت نام كاربران شركت كننده در همايش
 -2امكان تعريف كارگاهها و مشاهده شركتكنندگان در كارگاه
 -3امكان تعريف برنامه زمانبندي همايش
 -4امكان تعريف داوران براي همايش
 -۵امكان تعريف سالنهاي همايش
 -6برنامههاي مربوط به هر همايش
 -7امكان تعريف منوها و صفحات مرتبط به هر همايش
 -8امكان تعريف موضوعات براي هر همايش
 -9قابليت ثبتنام در يک همايش توسط كاربران و بازديدكنندگان
 -۱0امكان ارسال مقاله با جزييات آن جهت ارائه در يک همايش
 -۱۱امكان ارسال هر مجموعه مقاالت به داوران خاص
 -۱2قابليت نمرهدهي به بخشهاي مختلف مقاله توسط گروه داوري
و كميتههاي علمي
 -۱3ارسال نتيجه قبول ،رد و يا نظر دوران در مورد مقاله و اعالم به
شركتكننده توسط پست الكترونيک
 -۱4امكان ثبتنام و شركت در كارگاهها
 -۱۵تبادلهاي مالي از طريق بانکهاي عضو شتاب و مسيرهاي ارتباطي ديگر
 -۱6توليد خروجي برنامه زمانبندي ارائه مقاالت در روزهاي برگزاري همايش
 -۱7استفاده از امكان خبرنامه در اطالعرساني اخبار همايشها و گردهماييها
 -۱8امكان تعريف همايش با قابليت زمان شروع و پايان همايش – زمان شرروع و
پايان ثبت نام در همايش – زمان شروع و پايان ارسال مقاله -زمان شروع و پايران
داوري و همچنين تعريف فيلدهاي دايناميک
 -۱9امكان تعريف هزينه ثبتنام همايش براي افراد عادي و يا اعضاء
 -20امكان تعريف بانکهاي مربوط به پرداخت در همايش
 -2۱مشاهده وضعيت پرداخت اعضاي همايش
-23امكان ثبتنام در همايش و ثبت اطالعات پرداخت به صورت آنالين و آفالين
 -24امكان مشاهده ليست شركتكنندگان و مقاالت ارسالي آنها
 -2۵امكان تعريف كارگاه
 -26امكان ارسال پيام
-27امكان مشاهده مشخصات اعضاي سايت در شركت كنندگان همايش
 -28امكان دريافت خروجي متن كامل مقاالت به تفكيک موضوع
 -29تعيين و ضعيت مدارك ارسال شده به سايت در بخش شركتكنندگان همايش
( تكميل شده ،ناقص و )..
 -30امكان تائيد نهايي نحوه ارائه توسط مدير سايت پس از داوري مقاالت
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درج اطالعات همايش /کنفرانس در روزنامههای کثیراالنتشار
در صورتي كه همايش شما يک همايش عمومي است يا جامعه هدف شرما از نظرر
مكاني گسسته هستند و دسترسي به بخش اعظم آنها در يک مكان مشخص مقدور
نيست (مثال جامعه هردف شرما مهندسرين مشراور بخرش خصوصري باشرند و نره
دانشجويان و اساتيد دانشگاه ) در اينگونه موارد روزنامهها نقش مهمي ايفا خواهنرد
نمود  .البته بايد توجه داشت كه هزينه اين روش اطالعرساني كمري زيراد ،امرا اثرر
قابل توجهاي خواهد داشت.

اطالع رساني از طريق سايت های خبری
با توجه به اينكه استفاده از اينترنت در جامعه تحصيل كرده كشور روز به روز بيشرتر
ميشود ،امروزه اين روش اطالعرساني نيز بسيار رونق گرفته و از آنجا كره خردمات
ايررن قبيررل سررايتهررا اغلررب رايگرران اسررت ،يكرري از بهترررين راههرراي تبليتررات و
اطالعرساني به شمار ميروند.
اطالع رساني از طريق سايت سازمان يا وزارت خانه مادر
اين روش نيز در نوع خود موثر است و باعث ميگردد توجه جمعي از كاربران سايت
مورد نظر به همايش شما جلب شود و اين افراد خود ميتواننرد نقرش مهمري را در
اطالعرساني همايش شما با مطلع ساختن اطرافيان خود بازي كنند.
اطالع رساني از طريق تلوزيون و راديو
اين روش يقينا پر هزينهترين روش اطالع رساني يک همايش به شمار ميرود  .اما
اين نوع اطالعرساني به تناسب هزينه نتيجه مطلوبي نيز به همراه خواهرد داشرت .
پس اگر امكانات مالي همايش شما اجازه ميدهد بد نيست اين روش را نيز امتحان
كنيد.
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نامگذاری همايش
براي نامگذاري صحيح يک همايش ،ابتدا بايد سطح برگزاري همايش مشخص شود .برخي از دانشگاهها و موسسات به صورت داخلي،
دستورالعمل مشخصي براي كنفرانسها دارند و ظرفيت هر واحد و دانشگاه بر اساس امكانات موجود تعيين شده است .شرايط برگزاري يک
كنفرانس بينالمللي نيز در بخش انواع همايش ذكر شد كه حتما بايد دانشگاهها و سازمانها به اين امر توجه داشته باشند و فقط با
ذكرعنوان بينالمللي قصد مهم جلوه دادن كنفرانس را نداشته باشند .
در حال حاضر تعدادي از كنفرانسها در كشور ،در چندين دوره متوالي برگزار شده است و لذا برگزار كنندگان كنفرانسهاي جديد نيز بايد
حداالمكان به اين موضوع توجه كنند كه اگر كنفرانسي به صورت دورهاي توسط يک سازمان برگزار ميشود ،به هيچ عنوان به دنبال
برگزاري دوره ديگري از آن كنفرانس را نداشته باشند و موضوع كنفرانس را به صورت دقيقتر انتخاب نمايند تا شاهد شكوفايي روز افزون
جامعه علمي كشور باشيم.

معیار انتخاب زمان برگزاری و برنامه زمانبندی همايش

انتخاب زمان برگزاري همايشها از نظر ميزان حضور عالقه مندان و مخاطبان بسيار اهميت دارد .پارامترهاي مختلفي در ايران زمان
برگزاري همايشها را تحت تاثير قرار ميدهد كه عبارتند از:
-۱تقويم سال تحصيلي و زمان برگزاري امتحانات دانشگاهها
 -2تعطيالت رسمي
 -3مناسبتهاي مذهبي خاص مانند ماه رمضان
 -4تاريخهاي مربوط به اتفاقات خاص در كشور
-۵عدم همزماني با همايشها و كنفرانسهاي مشابه

10

ويژگيهای سالن همايش

مكان برگزاري همايشها عالوه بر شهر ،مستلزم انتخاب سالن همايشهاي مناسب با امكانات و كيفيت خوب ميباشد .بر اساس تجربه
مشخص شده است كه مديريت و برنامهريزي مناسب ،حرف اول را در سازماندهي و برگزاري خوب يک كنفرانس دارد ،ولي شرايط
نامناسب سالن برگزاري را با هيچ نوع مديريتي نميتوان پوشش داد و حتما بايد قبل از برگزاري همايش ،از شرايط و امكانات مناسب سالن
برگزاري اطمينان حاصل كرد.
برخي از سازمانها كه همايشي را برگزار ميكنند ،در محل سازمان خود ،داراي سالن اجتماعات هستند كه بنا به داليل متعدد مايل به
استفاده از سالن موجود ميباشند كه در اين حالت بايد كليه برنامهريزيها را بر اساس امكانات موجود انجام داد .سالن برگزاري معموالً يكي
از بزرگترين هزينههاي دوره برگزاري همايش را شامل ميشود و گاهاً تا چند ده ميليون تومان نيز ميرسد.

ويژگیهايي که پوستر همايش بايد داشته باشد:
 -۱عنوان همايش
 -2تاريخ و محل برگزاري همايش
 -3دارا بودن امتياز آموزش مداوم  ،در صورت امكان ميزان امتياز و گروههاي مشمول ( پس از صدور مجوز تخصيص امتياز )
 -4محورهاي همايش و عناوين مقاالت مورد پذيرش
 -۵مباحث جنبي همايش ( كارگاهها )....
 -6اخرين مهلت ارسال مقاالت
 -7سازمانها و انجمن هاي همكار در برگزاري همايش
 -8آدرس پستي دبيرخانه همايش ، E-mail ،آدرس سايت ،تلفن و فاكس دبيرخانه
 -9آرم همايش و لوگوي دانشگاه و سازمانهاي همكار در برگزاري همايش
 -۱0ذكر دقيق روش ثبتنام
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نقش مديريت توسعه آموزش در پژوهش
مديريت توسعه آموزش در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي كرمان متولي سازماندهي و مديريت اجراي سمينارهاي مرتبط با دانشگاه ميباشد.
اين واحد نقش اجرائي در برگزاري گردهماييها نخواهد داشت.
مسؤوليت اجرا و تأمين هزينهها به عهده واحد برگزار كننده و دبيران همايش بوده و خودگردان ميباشد (در يافت هزينه ثبتنام و جذب
حاميان مالي توسط دبيران برنامه صورت ميگيرد و نحوه هزينه كرد آن نيز به اختيار دبيران برگزار كننده خواهد بود ) و معاونت تحقيقات و
فنآوري دانشگاه درجهت كمک به برگزاري گردهمائي مبلتي را در اختيار يكي از مراكز تحقيقاتي ،بيمارستانها ،و يا دانشكدهها قرار
ميدهد تا از طريق آنها در اختيار دبير اجرائي قرار گيرد.

مقدمات اولیه برگزاری همايش

هريک از گروههاي آموزشي يا پژوهشي دانشگاه ميتوانند براي برگزاري همايش مطابق مراحل زير اقدام نمايند:

 -۱براي سير مسير مراحل تصويب برگزاري همايش الزم است برگزاركننده محترم برگزاري همايش درخواست خود را با
ذكر موارد زير به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد:
الف  :داليل و توجيهات الزم جهت برگزاري همايش
ب -برنامه مدون برگزاري همايش ،شامل محل برگزاري ،تعداد روزهاي همايش ،چگونگي برگزاري همايش وغيره )
با ذكر ميزان درآمدها و هزينههاي پيشبيني شده به همراه مشخص نمودن منابع تأمين كننده هزينهها)
نكته :براي وصول تقاضاي برگزاري همايش از سوي معاونت پژوهشي  ،تاييديه انجمن مربوطه (درصورت
همكاري)مورد نياز ميباشد.
 -2پس از موافقت معاونت پژوهشي و طرح در شوراي پژوهشي(البته زماني قابل طرح در شوراي پژوهشي است كه داراي فراخوان
مقاله باشد و براي ارائه نتايج تحقيقات برگزار شود) و تصويب كليات برگزاري همايش و اختصاص بودجه ،معاونت پژوهشي
پيشنهاد برگزاري همايش همراه با مستندات مربوطه را جهت طرح وتصويب به هيئت رئيسه دانشگاه ارائه مينمايد.
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 -3اعالم موافقت با برگزاري همايش پس از تصويب در هيأت رئيسه به برگزاركنندگان و ابال غ تصويب برگزاري همايش به ايشان
 -4برگزاري جلسات داخلي جهت تعيين دبيران(علمي ،اجرايي و )...پيشنهاد به معاونت تحقيقات
 -۵پيشنهاد دبير همايش و دبيران اجرايي و علمي همايش از سوي معاونت تحقيقات به رياست دانشگاه جهت صدور و ابال غ حكم
 -6بعد از اينكه ابال غ حكم صادر گرديد جلساتي باحضور معاونت تحقيقات و دبيران همايش و مديريت توسعه آموزش در پژوهش با
موضوعات زير بر گزار ميشود:
الف :تعيين نام ،تاريخ دقيق ،مدت و نوع همايش (بين المللي ،داخلي) ،مكان دبيرخانه ،مكان برگزاري همايش
ب :بررسي چگونگي تامين و هزينه كرد منابع مالي ،كه معموال به دو طريق زير تامين ميشود:
 -۱جذب حمايتهاي مالي حاميان همايش اعم از دولتي و غير دولتي
 -2كمکهاي دانشگاه بر اساس مصوبات هيئت رئيسه
ج :بررسي رئوس وظايف كميته اجرايي و نوع و چگونگي همكاري معاونت پژوهشي در برگزاري همايش
د :طرح و بيان پيشنهادات و تجربيات و توصيه هاي الزم در خصوص نحوه برگزاري هرچه بهتر همايش
 -7انجام مكاتبات الزم جهت اخذ مجوز همايش هاي بين المللي از هيئت دولت توسط مديريت توسعه آموزش در پژوهش

چارت همايش

 -۱رئيس همايش يا رئيس افتخاري همايش
 -2دبير همايش
 -3دبير علمي همايش
 -4دبير اجرايي همايش
 -۵دبير هماهنگي همايش
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شرح وظايف رياست همايش
رياست گردهماييهاي علمي ،رياست دانشگاه و يا معاون پژوهشي و يا يكي از شخصيتهاي علمي با تصويب هيات رئيسه دانشگاه است.
نكته  :در صورتي كه رياست گردهمايي به عهده معاون پژوهشي باشد .تمامي اختيارات رياست دانشگاه در امور گردهمايي به وي تفويض
ميگردد.
نكته :درصورتي كه رياست گردهمايي به عهده يكي ازشخصيتهاي علمي باشد ،كليه مسئوليتهاي اجرايي وي به معاون پژوهشي
دانشگاه تفويض تا باهماهنگي او امور مربوط به گردهمايي انجام پذيرد.
كه شرح وظايف ايشان به شرح زير ميباشد:
 -۱تصويب كلي برنامه كنگره يا همايش
 -2معرفي دبير همايش جهت صدور حكم (در صورتيكه رياست محترم دانشگاه و يا معاونت محترم پژوهشي ،رياست كنگره را بر
عهده مستقيماً حكم از طرف ايشان صادر ميگردد).
 -3افتتاح رسمي همايش
 -4تأييد اعضاي پيشنهادي كميته علمي كه از طرف دبير معرفي شدهاند
 -۵نظارت عالي بر حسن اجراي عمليات اجرايي و علمي همايش براساس سياست هاي كلي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي
 -6نظارت بر اجرا و پيشرفت امور مربوط در دو قسمت علمي و اجرايي و دستورات الزم به مسئولين قسمتها در اين زمينه
 -7تاييد گواهي پايان كنگره يا همايش
شرح وظايف کمیته علمي (دبیر علمي) همايش

يكي از افرادي كه در پيش برد اهداف همايش نقش بسزايي دارد دبير علمي همايش است ،كه شرح وظايف ايشان به شرح زير ميباشد:
۱

پيشنهاد و تصويب محورهاي علمي همايش

-2تعيين مراكز مشاركتكننده در برگزاري همايش و ميزان و نحوه مشاركت
. -3تصميمگيري درباره نحوه اطالعرساني
 - 4تعيين مالكهاي پذيرش و ارزيابي مقاالت
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 -۵پيشنهاد زمان ،نحوه برگزاري همايش و تمديد فراخوان
 -6شناسايي و تعيين صاحبنظران و محققان براي سفارش مقاله؛
 -7 -7تعيين داوران مقاالت؛
 -8تاييد نهايي برنامه روزانه ،پوستر  ،بروشورها و پمفلت هاي همايش
 - 9تعيين سخنرانان ،مصاحبهشوندگان ،ارائهدهندگان مقاالت و اعضاي ميزگرد همايش؛
 -۱0سطحبندي مقاالت و تعيين ميزان حقالزحمه نويسندگان مقاالت ،بر اساس نرخهاي مصوب؛
 -۱۱تعيين حد نصاب مقاالت براي برگزاري همايش و ارائه در همايش؛
 -۱2نظارت بر حسن اجراي برگزاري همايش و انطباق آن با اهداف مورد نظر؛
 -۱3گزينش مقالههاي برتر جهت معرفي آنها در همايش.
 -۱4تاييد نهايي مقاالت
 -۱۵ارسال آمار استخراج شده به تيم روابط عمومي در دبيرخانه كنفرانس
 -۱6ارائه گزارش از روند برگزاري همايش در جلسه افتتاحيه؛
 -۱7جمعبندي نتايج و دستاوردهاي همايش در مراسم اختتاميه؛
شرح وظايف کمیته اجرايي (دبیر اجريي) همايش

دبير اجرايي همايش پس از تعيين و دريافت ابال غ از طرف رياست دانشگاه مبادرت به تشكيل كميته اجرائي مينمايد .دبير اجرائي همايش
افراد متناسب و داراي توانمنديهاي الزم را جهت عضويت در كميته اجرائي و شركت در جلسات دعوت مينمايد .شرح وظايف ايشان به
شرح زير ميباشد:
 -1تدوين برنامه هاي اجرايي و پيشنهاد سياستها وتدوين برنامهها به رئيس برگزاري همايش
 -2حضور در جلسات ستاد برگزاري همايش
 -3تشكيل كميتههاي فرعي ،تعريف شرح وظايف كميتهها
 -4فعال كردن دبيرخانه و انتصاب مسئولين كميتههاي همايش
 -5تعيين محل برگزاري همايش و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهاي احتمالي آن
 -6تعيين ميزان وجه ثبتنام با در نظر گرفتن هزينههاي برنامه و اعتبارات آن ،با هماهنگي مركز آموزش مداوم دانشگاه
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 -7تهيه جدول زمانبندي و ريزبرنامه ها
 -8تعيين محل اسكان مدعوين ويژه و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهاي احتمالي آن
 -9اقدام جهت دريافت امتياز آموزش مداوم همايش از طريق دفتر آموزش مداوم دانشگاه
 -11پيشبيني و درخواست نيرو ها و امكانات الزم
 -11پيگيري و نظارت بر اجراي كليه فعاليتهاي مشخص شده جهت واحدهاي عملياتي كميته اجرايي كه بطور مبسوط در ادامه ذكر
گرديده است.

نكته :انجام كليه امور اجرايي مربوط به همايشها جزء وظايف برگزاركنندگان محترم و با نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه
ميباشد.

واحدهای کمیته اجرايي :
 -1دبيرخانه ،هماهنگي و تبليتات
 -2انتشارات
 -3تداركات
 -4تشريفات ،روابط عمومي
 -5سمعي و بصري
 -6طراحي و امور سايت

شرح وظايف دبیرخانه همايش
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دبيرخانه مهمترين جزء تشكيالت اجرايي و كانون رهبري و هماهنگي فعاليتهاي اجرايي يک همايش است كه اداره امور مربوط به
همايش را براساس روشهاي تدوين شده و معين بر عهده دارد واحد دبيرخانه :دبيرخانه كنگره دبيرخانهاي است مستقل متشكل از(
تايپيست ،نامهرسان و دفتردار ،كارشناس مسئول و كمک كارشناس) كه برحسب امكانات ميتواند در حوزه معاونت پژوهشي و يا گروه
متقاضي برگزاري گردهمايي تشكيل شود.اهم فعاليتهاي دبيرخانه همايش بطور خالصه شامل موارد زير است:
 -۱مسئول انجام تمام هماهنگيهاي الزم مربوط به امور همايش شامل دريافت و ارجاع مدارك ،ثبت نام ،آماده سازي ،تهيه و اقدام براي
صدور و تحويل گواهينامههاي مربوطه
 -2پيگيري تشكيل جلسات هماهنگي بين برگزاركنندگان و كميتههاي مختلف همايش ،تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات
 -3پايش مداوم روند اقدامات اجرايي و پيگيري اعالم گزارش آن به مديريت روابط بينالملل دانشگاه
 -4انجام كلي روند مربوط به پذيرش مقاله  ،ارسال مقاله به دبير علمي همايش و جمع آوري نظرات هيئت داوران با هماهنگي دبير علمي
 -۵انجام كليهي امور مربوط به مكاتبات الزم با ادارات ،سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي ،درون و برون

استاني.

 -7كسب اطالع از روند ثبت نام ،آمار ثبتنام كنندگان ،دريافت و جمع آوري فيش بانكي ثبتنام كنندگان
 -8انجام كليه امور تبليتات و اطالعرساني همايش
 -9ارتباط مستمر و دائم با دبيران كنگره به منظور هماهنگيهاي الزم با ساير واحدها و دبير اجرائي
 -11ارتباط با شركتها حسب موضوع كنگره جهت همكاري و تنظيم قرارداد بين شركت (براي تشكيل نمايشگاه ياغرفه) با معاونت
پژوهشي به منظور كمک هاي مالي اينگونه شركتها
 -11هماهنگي با واحد روابط عمومي انتشارات در رابطه با توزيع كارتهاي دعوتوغيره

 -12ازآنجائيكه مطالب و گزارشهاي ارائه شده در كنگره ها و سمينارها ،كنفرانسها و سمپوزيومها علمي يكي از منابع تحقيقاتي مهم
جهت استفاده ساير محققان و دانش پژوهان رشتههاي مختلف است ،مطالب ارائه شده در كنگرهها بصورت كتاب خالصه مقاالت
همراه با قطعنامه كنگرهها به وزراتخانه و ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ذيربط بايد ارسال شود.

شرح وظايف واحدهای کمیته اجرايي همراه با زمان انجام کار
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کمیته اجرايي – دبیرخانه ،هماهنگي

 -۱انجام كليه امور مكاتباتي همايش،كه از زمان شكلگيري دبيرخانه همايش تا يک ماه پس از اتمام همايش ادامه مييابد.
 -2پاسخگويي درخصوص همايشها ،از زمان شكلگيري دبيرخانه همايش تا يک ماه پس از اتمام همايش بايد به تمامي تماسها و
سواالت پاسخ داده شود.
 -3ارسال اولين فراخوان 9 ،ماه قبل از شروع همايش اين كار آغاز ميگردد.
 -4ارسال دومين فراخوان ۵ ،ماه قبل از شروع همايش اين كار آغاز ميگردد.
 -۵ارسال پوستر همايش ۵ ،ماه قبل از آغاز همايش بايد ارسال شود.
 -6هماهنگي اخذ ويزا براي ميهمانان خارجي 4 ،ماه قبل از شروع همايش بايد هماهنگ شود.
 -7صدور گواهي شركت در همايش و ارسال آن ،همزمان و بعد از اتمام همايش بايد گواهيها صادر گردد.
 -8پيگيري صدور گواهي آموزش مداوم وارسال آن ،يک هفته پس از اتمام همايش بايد پيگيري شود
 -9پيگيري صدور گواهي امتياز آموزش مداوم ،يک هفته پس از اتمام همايش بايد پيگيري شود

کمیته اجرايي – واحد انتشارات

 -۱چاپ سربرگ و پاكت ،چاپ بروشور و پوستر ،دو هفته بعد از شكلگيري دبيرخانه (حدوداً  9ماه) بايد آماده باشند.
 -2انتشار برنامه اجرايي همايش(جدول زمانبندي زوزهاي برگزاري همايش) ۱ ،ماه قبل از آغاز همايش بايد آماده باشند.
 -3انتشار خالصه مقاالت ۱ ،ماه قبل از آغاز همايش بايد آماده باشند.
 -4چاپ آرم همايش و دانشگاه بر روي هداياي تبليتاتي ۱ ،ماه قبل از آغاز همايش بايد آماده باشند.
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 -۵تنظيم قرارداد تعيين مبلغ اجاره ،تعداد و روش برپايي غرفهها ۱ ،ماه قبل از برگزاري همايش بايد انجام شود.
 -6آماده سازي كارتهاي شناسايي براي مدعوين و شركت كنندگان در همايش  ۱۵،روز قبل از برگزاري همايش بايد آماده باشند.
 -7نصب غرفه ها در محل۱-2،روز قبل از برگزاري همايش بايد نصب شوند.
 -8انجام سفارشهاي چاپي در طول همايش

کمیته اجرايي – تدارکات

مدير كل خدمات اداري دانشگاه كه يكي از مديريتهاي معاونت پشتيباني است كه مسئول واحد خدمات و تداركات سمينارها خواهند بود
كه با همكاري مسئول امور اداري معاونت پژوهشي عهده دار موارد زير خواهند بود:
 -1بازديد اوليه از سالنهاي سخنراني ،رستورانهاي هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي دانشگاه و برآورد هزينه ها 8 ،ماه قبل از
شروع همايش بايد انجام شود .
 -2مذاكره با سالنهاي سخنراني ،رستورانهاي هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي دانشگاه و عقد قرارداد 4 -۵ ،ماه قبل از شروع
همايش بايد مذاكره شود.
 -3خريد ملزومات همايش (خودكار كيف كاغذ وجوايز مقاالت ،هدايا به شركتكنندگان قاب و لوح تقدير ۱/۵، )....ماه قبل از
برگزاري همايش بايد خريداري شوند.
 -4هماهنگي مجدد با هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي دانشگاه و ترتيب مقدمات پذيرايي ۱ ،ماه قبل از شروع همايش بايد
پيگيري شود.
 -۵پيشبيني امكانات الزم جهت امور مربوط به نقليه ۱ ،ماه قبل از برگزاري همايش بايد انجام شود.
 -6هماهنگي با مسئوالن ذيربط جهت تامين وسيله نقليه مورد نياز ۱ ،مه قبل از شروع همايش بايد هماهنگي صورت گيرد.
 -7تشكيل كميته استقبال  ۱۵،روز قبل از شروع همايش بايد اين كميته تشكيل شود.
 -8نظارت بر اسكان مناسب ميهمانان ،يک هفته قبل از برگزاري همايش بايد انجام شود.
 -9معرفي پرسنل خدماتي بمنظور همكاري در كنگره ۵ ،روز قبل از همايش بايد معرفي شوند.
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 -۱0همكاري با واحد دبيران و دبيرخانه كنگره
 -۱۱انجام امورحمل و نقل در طي همايش و نظارت برآن
کمیته اجرايي – تشريفات و روابط عمومي

 -1هماهنگي مربوط به تهيه بليط مدعوين  3،ماه قبل از برگزاري همايش بايد هماهنگ شود.
 -2ارتباطات الزم با ساير سازمانها و نهادها 3 ،ماه قبل از برگزاري همايش بايد هماهنگ شود.
 -3امور مربوط به تعيين قاري قرآن ،مجري برنامههاي افتتاحيه و سخنرانيها 2 ،ماه قبل از برگزاري بايد هماهنگ شود.
 -4هماهنگي در خصوص پخش سرود جمهوري اسالمي ،نماهنگ و يا اجراي ساير جلوه ها در برگزاري همايش 2 ،ماه قبل از
همايش بايد كار انجام شود .
 -۵انجام هماهنگيهاي الزم در خصوص محل برگزاري همايش (از لحاظ فني ،صوتي ،تصويري ،آمادهسازي صحنه و دكور و،)...
 2ماه مانده به همايش بايد هماهنگ شود.
 -6هماهنگي با مسئوالن استاني ۱/۵ ،ماه قبل از برگزاري همايش بايد انجام شود.
 -7هماهنگي الزم با آژانسهاي تفريحي و جهانگردي ۱/۵ ،ماه قبل از برگزاري بايد هماهنگ شود.
 -8هماهنگي با مسئولين حراست در خصوص حفظ نظم و امنيت همايش و يا جلوگيري از ورود افراد غيرمسئول ۱/۵ ،ماه قبل از
برگزاري بايد هماهنگ شود.
 -9تهيه پالكاردهاي الزم در سطح شهر ،دانشگاه و فرودگاه 3،هفته قبل از برگزاري همايش بايد تهيه شود.
 -۱0انجام كليه امور مربوط به مراسم تشريفات در فرودگاه ،هتل ،تاالر و غيره
 -۱۱تعيين و تنظيم محل پارك اتومبيلهاي شركت كنندگان در همايش استقبال از شركت كنندگان در همايش در بدو ورود به
محل برگزاري همايش ۱هفته از برگزاري همايش بايد هماهنگ شود.
 -۱2چاچ آگهيهاي همايش در روزنامه مناسب و كثيراالنتشار۱ ،هفته قبل تز برگزاري همايش بايد انجام شود.
 -۱3ارائه كارتهاي شناسايي و باكس حاوي برنامه همايش به ميهمانان
 -۱4پرده نويسي  3،روز قبل از برگزاري بايد انجام شود.
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کمیته اجرايي – سمعي و بصری

سرپرست سمعي و بصري مستقر در معاونت پژوهشي مسئول واحد سمعي و بصري خواهد بود.
 -۱بررسي سالن هاي سخنراني و عقد قرارداد۱ ،ماه قبل از برگزاري بايد انجام گيرد.
 -2امور مربوط به اساليد ديسكت و پوستر فراهم نمودن صوت و تصوير در محل همايش ۱،ماه قبل از شروع و درحين همايش بايد
انجام گيرد.
 -3تامين امكانات نرم افزاري و سخت افزاري۱ ،ماه قبل از شروع و درحين همايش بايد انجام گيرد.
 -4حضور كارشناسان جهت ارائه خدمات فني و الكترونيكي
 -۵آرايش تريبون ،ميز هيئت رئيسه و نصب پالكاردهاي موردنياز
 -6تهيه فايل مربوط به مراسم افتتاحيه (سرود جمهوري اسالمي)۱ ،هفته قبل از برگزاري همايش بايد تهيه شود.
 -7تهيه فايلهايي جهت پخش برنامهها در فواصل بينها ۱ ،هفته قبل از برگزاري همايش بايد تهيه شود
 -8كنترل اساليد سخنرانان و آماده نمودن آنها جهت پخش
 -9پخش اساليد ،و ساير فرمهاي ارائه مقاله سخنرانان در صورت نياز
 -۱0ضبط ويديوئي برنامه هاي كنگره با توجه به اعالم نياز دبير كنگره و ضرورت آن
 -۱۱تهيه عكس و فيلم از سخنرانان و شركت كنندگان جهت نگهداري در آرشيو سمعي و بصري
 -۱2پخش اطالعيه و پيامهاي ضروري
 -۱3شركت در مهمانيهاي مربوط به كنگره بمنظور فيلمبرداري و عكس برداري

کمیته اجرايي –طراحي و امور سايت
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يكي ديگر از واحدهايي كه در برگزاري همايش ها نقش مهمي دارد واحد طراحي و امور مربوط به سايت است كه وظايف اين گروه به
شرح ذيز مي باشد:
 -۱طراحي آرم ،پوستر ،پمفلت ،سربرگ و پاكت ،از زمان شكلگيري دبير خانه همايش بايد انجام شود.
 -2طراحي وب سايت همايش ،از زمان شكلگيري دبير خانه همايش بايد انجام شود
 -3به روز رساني صفحات وب سايت و ارسال به موقع اطالعات جديد بر روي سايت
-4طراحي لوح و هداياي سخنرانان و شركت كنندگان
 -۵طراحي  labelبراي سخنرانان و شركت كننده و كادر اجرايي همايش
-6طراحي كتابچه خالصه مقاالت
کمیته اجرايي – امور مالي همايش

يكي ديگر از واحدهايي كه در پيشبرد اهداف همايش نقش بسيار بسزايي دارد امور مالي همايش است ،كه شرح وظايف اين واحد به شرح
زير ميباشد:
 -۱انجام كليه امور مالي مربوط به همايش ،از زمان تصويب نامه برگزاري همايش
 -2دريافت هزينههاي نمايشگاهي مربوط به غرفهها ،از زمان بستن قرارداد
 -3دريافت هزينه ثبتنام
 -4جذب منابع مالي و يا ايجاد آن جهت پوشش هزينههاي همايش ،از زمان تصويب برگزاري همايش

امور مالي همايش
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نحوه تامين منابع مالي يک همايش يكي از مهمترين موضوعات برگزاري همايش به شمار ميرود ،بخشي از هزينههاي مربوط به همايش
بر عهده معاونت تحقيقات و فناوري ميباشد و بخش ديگر را برگزار كنندگان محترم همايش بايد از ساير منابع ديگر اتخاذ كنندكه اين
منابع معموال به شرح زير ميباشد:

 -۱وجه ثبتنام شركت كنندگان
--2كمک مالي و اجرايي انجمنهاي علمي مرتبط
 -3جذب حاميان مالي
 -4واگذاري غرفههاي همايش
 -۵فروش كتاب و وسايل مربوط به همايش به در جنب همايش
 -6جلب كمک از سازمانها و ارگانهاي مختلف شهر
ولي برگزار كنندگان محترم بايد مد نظر داشته باشند كه براي برگزاري همايش بايد حداكثر صرفه جويي در هزينه نمودن
اعتبارات مالي را انجام دهند ،بنابراين براي كاهش هزينههاي همايش ميتواند از كارهاي زير استفاده كنند:
الف -برگزاري همايش به صورت مشترك با ساير دانشگاهها  ،ادارات يا سازمانهاي علمي مرتبط با موضوع همايش
ب -برگزاري همزمان با ديگر كنگرهها
ج -استفاده حداكثري از امكانات موجود دانشگاه و حتياالمكان پرهيز از ارجاع پارهاي از امور امكانپذير در دانشگاه به بخش
خصوصي ( طراحي آرم ،پوستر ،سالنهاي همايش ،استفاده از سالنهاي غذاخوري بيمارستانهاي تابعه دانشگاه ،مهمانسراي
دانشگاه جهت اسكان مدعوين و  .)...بديهي است هزينه موارد قابل انجام توسط دانشگاه كه با نظر برگزار كنندگان به بخش
خصوصي ارجاع ميگردد از محل سرجمع اعتبار مصوب تخصيص يافته آن همايش پرداخت ميگردد .
د -استفاده از دانشجويان در قالب كار دانشجويي در واحدهاي عملياتي كميته اجرايي همايش
و  -كمک گرفتن از نهادهاي دانشگاهي ( جهاد دانشگاهي -بسيج دانشجوئي -انجمن اسالمي و ) .....
ز – پرهيز از تقبل و انجام هزينههاي نامتعارف جهت اسكان و پذيرايي شركت كنندگان كه مستلزم صرف وقت و هزينه توسط
برگزاركنندگان محترم همايش است .

چگونگي اقدام در خصوص افتتاح حساب بانکي و واريز مبالغ مربوط به همايش
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از آنجا كه براي هر همايش ،مبالتي نيز تحت عنوان حق ثبت نام يا حق افتتاح غرفه در نظر گرفته ميشود ،الزم است جهت افتتاح حساب
ميتوانند حساب انجمن مورد نظر خويش را جهت واريز وجوه ثبتنام ،كمکهاي شركتهاي حامي همايش ،درآمد غرفهها و  ....اعالم
نمايند و يا ميتوانند وجوه درآمدي را به حساب درآمدي معاونت پژوهشي واريز نمايند ،تا در حين برگزاري همايش و بعد از برگزاري به
سهولت در اختيار برگزار كنندگان قرارگيرد.
در بعضي موارد ميتوان براي سهولت كار كمکهاي سازمانهاي حامي به جاي پرداخت وجه به صورت تقبل هزينههاي همايش مانند
هزينه اسكان ،پذيرايي  ،هدايا ،هزينه بليط ،تامين سخنرانان هزينه و انتشارات و ...صورت گيرد.و همكاريهايي كه ميتوان با سازمان
حامي داشت به صورت زير است:
-۱

گنجانيدن نام سازمانهاي مزبور درسايت ،پوستر ،بنرهاي اطالعرساني در سطح شهر ،روز نامهها و ويژه نامهها،

كتابچه خالصه مقاالت و كليپهاي افتتاحيه و اختتاميه
 -2واگذاري غرفه در محل برگزاري همايش

الزم به ذكر است كليه خدمات و هزينههاي مربوط بايد در جلسات همايش تصويب و با نظارت معاونت تحقيقات و فناوري انجام شود.

جدول شرح وظايف واحدهای عملیاتي کمیته اجرايي همايشهای بینالمللي
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امور اجرايي

مهلت انجام

پیشنهاد برگزاری همايش و طرح در

حداقل  8تا 10ماه قبل از تاريخ

هیات رئیسه دانشگاه

پیشنهادی

ارسال تايیديه هیات رئیسه به معاونت

واحد مسئول

گروه پیشنهاد دهنده

پس از موافقت هیات رئیسه

گروه پیشنهاد دهنده

نشست اولیه و تصويب نهايي همايش

پس از موافقت هیات رئیسه

معاونت تحقیقات و فناوری

ابالغ دبیران همايش

پس از تصويب نهايي همايش

رئیس دانشگاه

تشکیل دبیرخانه

پس از اولین نشست

دبیر اجرايي

حداکثر  2هفته پس از تصويب نهايي

دبیر اجرايي و معاونت تحقیقات و

همايش

فناوری

تحقیقات و فناوری

تشکیل زير کمیتهها

طراحي سايت اينترنتي همايش

حداکثر تا  1ماه پس از تصويب
نهايي همايش

واحد اطالع رساني

پاسخگويي به تماس ها

پس از فراخوان تا پايان همايش

مسئول کمیته دبیرخانه

طراحي آرم همايش ،سربرگ و پاکت

 13ماه قبل از همايش

کمیتههای اطالعرساني و انتشارات

تهیه برنامه کلي و اولیه جلسات همايش

 13ماه قبل از همايش

دبیر علمي

اطالع رساني (فراخوان اول)

حداقل  10ماه قبل از همايش

تعیین اعضای کمیته علمي

حداقل 10ماه قبل از همايش

صدور ابالع اعضای کمیته علمي

حداقل 10ماه قبل از همايش

تهیه پوستر همايش

حداقل  9ماه قبل از همايش

کمیته های دبیرخانه و انتشارات

ارسال فراخوان دوم و پوستر

حداقل  7-8ماه قبل از همايش

کمیته دبیرخانه
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کمیتههای دبیرخانه ،اطالعرساني و
انتشارات
دبیر همايش يا دبیر علمي
رئیس دانشگاه يا تفويض به دبیر
يا دبیرعلمي

نتايج اقدامات

تکمیل فرمهای درخواست همايش بین
المللي و ارسال -
معرفي سازمانهای همکار و سخنرانان
مدعو بین المللي
دعوت از شرکتها و جذب حمايتهای مالي

تکمیل فرم درخواست امتیاز بازآموزی
ارسال فرم بازآموزی به وزارتخانه و
پیگیری درخواست
اطالع رساني بازآموزی در سطع استان و
استانهای مجاور و نحوه ثبت نام
ثبت نام داوطلبان بازآموزی
تماس با مدعوين خارجي و اخذ پاسخ
کتبي آنان
پیشنهاد

و

برنامهريزی

کارگاههای

آموزشي
مذاکره با هتلها و مهمانسراها و رزرو
اولیه
دريافت مدارک از مدعوين خارجي جهت
تکمیل فرم ويزا
پیگیری تسهیالت ويزا برای مدعوين
خارجي
دريافت مقاالت و اعالم وصول

حداقل  8ماه قبل از همايش

حداقل  8ماه قبل از همايش
از ابتدای همايش تا  1ماه قبل از
شروع همايش

کمیته مديريت توسعه آموزش در
پژوهش
دبیر همايش يا دبیر علمي

دبیران همايش

 8ماه قبل از همايش

دبیر همايش يا دبیر علمي

 7-8ماه قبل از همايش

کمیته بازآموزی

به محض دريافت مجوز

کمیته بازآموزی

تا يک ماه قبل از همايش

کمیته بازآموزی

حداقل 7ماه قبل از همايش

دبیران

همايش

روابطبینالملل

حداقل  6ماه قبل از همايش

دبیر علمي

 6-7ماه قبل از همايش

کمیته پشتیباني

 5ماه قبل از شروع همايش

کمیته روابط بینالملل

 4ماه قبل از شروع همايش

کمیته روابط بینالملل

از زمان ارسال تا حد اکثر تا  2ماه قبل
از همايش

تشکیل جلسه بررسي خالصه مقاالت

 3ماه قبل از همايش

هماهنگي و دعوت از رسانههای استاني و

 3ماه قبل از همايش تا روزهای

سراسری

برگزاری

و

کمیته

کمیته دبیرخانه

کمیته دبیرخانه و دبیر علمي
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کمیته روابط عمومي و تشريفات

رزرو قطعي هتل و مهمانسرا

 2-3ماه قبل از همايش

کمیته پشتیباني

اعالم نتايج بررسي مقاالت

2ماه قبل از همايش

کمیتههای دبیرخانه و اطالعرساني

 2ماه قبل از همايش

دبیر علمي وکمیته اطالعرساني

 2ماه قبل ازهمايش

دبیر علمي

 1/5ماه قبل از همايش

دبیر علمي و کمیته دبیرخانه

 1ماه قبل از همايش

کمیته انتشارات

 1ماه قبل از همايش

کمیته روابط عمومي و تشريفات

 1ماه قبل از برگزاری همايش

کمیته پشتیباني

 1ماه قبل از برگزاری همايش

کمیته پشتیباني (بخش اسکان)

اعالم اسامي به هتل ها

 1ماه قبل از برگزاری همايش

کمیته پشتیباني (بخش اسکان)

تهیه جدول مشخصات پرواز مهمانان

 20تا  30روز قبل از برگزاری

کمیتههای مديريت توسعه آموزش

خارجي و هماهنگي جهت انتقال آنان

همايش

در پژوهش و پشتیباني

پیش بیني وسائط نقلیه مورد نیاز و امور

برنامه ريزی و آمادگي  3هفته قبل از

تشريفات

همايش

تهیه و تکثیر  CDمقاالت

 2هفته قبل از همايش

کمیته روابط عمومي و تشريفات

تهیه برنامه افتتاحیه و اختتامیه

 2هفته قبل از همايش

دبیر همايش

مکاتبات و هماهنگي با استانداری

در زمان مناسب

کمیته انتظامات

تهیه برنامه ارائه سخنرانيها و پوسترها
و نصب در سايت
تعیین اعضای هیئت رئیسه جلسات و
ارسال دعوتنامه
آماده نمودن فايل مجموعه خالصه
مقاالت
چاپ کتاب خالصه مقاالت (در صورت
لزوم)
دعوت از مقامات استاني
مذاکره با رستورانها و شرکتها برای
تهیه غذا و پذيرايي
تهیه جدول تاريخ ورود و خروج مهمانان
داخلي

آماده سازی غرفه های نمايشگاهي و
اختصاص آنها
آماده سازی محل نصب پوسترها

از 2هفته قبل از شروع همايش

حداقل 2هفته ماه قبل از همايش
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کمیته پشتیباني

کمیته امور سالن و پذيرايي با
نظارت دبیران
کمیتههای دبیرخانه و امور سالن

فراهم نمودن تمامي امکانات الزم جهت
ارائه مقاالت
تهیه کارت سینه()label
تهیه بسته همايش برای مهمانان (برنامه
روزانه ،خالصه مقاالت)... ،
امور سالن و آمادگي کامل
حضور وغیاب ،صدور گواهي بازآموزی و
تحويل
صدور گواهي ارائه مقاالت و گواهي
شرکت در همايش
جابجايي مهمانان خارجي جهت بازگشت

تا  2هفته قبل از شروع همايش

کمیته امور سالن و پذيرايي

 2هفته قبل از همايش

کمیته دبیرخانه

 1هفته قبل از شروع همايش

دبیرخانه

حداقل  3روز قبل از برگزاری همايش

کمیتههای مرتبط با نظارت دبیران
همايش

در طول برگزاری همايش ،روز آخر

کمیته بازآموزی

در طول برگزاری و روز پاياني

کمیته دبیرخانه

در پايان همايش

کمیته بینالملل و کمیته پشتیباني
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اخذ امتیاز آموزش مداوم جهت همايش

آموزش مداوم كاركنان در حفظ و ارتقاي دانش و مهارتهاي دستاندر كاران آموزش و در بهتر نيازهاي در حال تتيير جامعه نقش حياتي
ايفا ميكند تحقق اين هدف از طريق تشكيل دورههاي رسمي ،سمينارها ،جلسات ،همايش،كارگاهها و يا از طريق آموزش مكاتبهاي
امكانپذير خواهد بود در سطح ملي كه فعاليتهاي آموزش مداوم از طريق انجمنهاي حرفهاي سازماندهي ميگردد نقش مركز توسعه
آموزش در ارائه كمکهاي فني با اهميت خواهد بود.در سطح منطقهاي نيز كارشناسان مراكز توسعه ميتوانند با موسسات آموزشي،
بيمارستانها و يا مراكز بهداشتي درماني در آموزش مداوم پزشكا  ،پرستاران و ساير كاركنان بهداشتي همكاري نمايند .عالوه بر موارد فوق
ارزشيابي منظم برنامههاي آموزش مداوم از ديگر جنبههاي مربوط به اين مسئوليت مراكز توسعه آموزش خواهد بود.
اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شتلي و دستيابي به استانداردهاي كارآمد و
مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابستهي منطبق با نيازهاي جامعه به روشهاي ياد شدهي زير است:
الف– افزايش سطح آگاهي هاي علمي ،دانش فني و مهارت هاي حرفه اي مشموالن قانون
ب– به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه ي مربوط و انطباق آنها با نيازهاي
جامعه.
ج– آشنا كردن جامعه پزشكي با سياست ها  ،جهت گيري ها و اولويتهاي بهداشتي–درماني كشور و جلب مشاركت آنها
د– تقويت و تحكيم آموختههاي درست قبلي
ه– آشنايي جامعه پزشكي با استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفههاي وابسته
دبير علمي همايش الزم است اطالعات درخواستي مركز آموزش مداوم دانشگاه (پرسشنامه مشخصات برنامههاي حضوري آموزش مداوم
به منظور تعيين امتياز  -قابل دسترسي در سايت آموزش مداوم دانشگاه ) را تكميل و حداكثر تا  6ماه قبل از شروع همايش به واحد
مربوطه ارائه نمايد اما الزم است به منظور تعيين تكليف اطالعات مورد نياز جهت درج در پوستر ،فراخوان و سايت همايش از قبيل
گروههاي مشمول امتياز آموزش مداوم و ميزان امتياز متعلقه ،روند درخواست امتياز جهت همايش هر چه سريعتر انجام پذيرد ،و قبل از
تخصيص امتياز آموزش مداوم و تعيين ميزان امتياز نبايستي در اين خصوص اطالعرساني نمود .
با توجه به اينكه مركز آموزش مداوم دانشگاه جهت تخصيص امتياز به ازاء هر نفر ثبت نام كننده در همايش ،هزينهاي را دريافت مينمايد،
برگزاركنندگان محترم ميبايست به هنگام تعيين مبلغ حق ثبتنام همايش ساير هزينهها از قبيل پذيرايي ،هدايا و  .....را نيز مد نظر داشته
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باشند  .توصيه ميگردد به منظور اطالع از ضوابط و مقررات آموزش مداوم دانشگاه در مورد برنامههاي بازآموزي به سايت آموزش مداوم
دانشگاه مربوطه مراجعه گردد و يا با كارشناسان محترم آموزش مداوم دانشگاه مشاوره الزم انجام پذيرد .
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