بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشکي جیرفت

معاونت تحقیقات توسعه و فناوری
آیین نامه برگزاری کارگاه های توانمند سازی پژوهشي و همایش های ملي و بین المللي
این آیین نامه در فروردین  1396به تصویب اعضاء شورای پژوهشي دانشگاه رسیده و از اردیبهشت ماه
سال  1396الزم االجرا مي باشد.

بند  :1برگزاری کارگاه های توانمند سازی
ماده  :1به جز کارگاه های دانشجویي ،برگزاری سایر کارگاه ها نیاز به اخذ مجوز از مدیریت پژوهشي دارند.
ماده  : 2برگزاری کارگاه های دانشجویي صرفا با مجوز سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویي و تأیید معاونت پژوهشي
دانشکده ها مجاز مي باشند.
ماده  : 3حق الزحمه برگزاری کارگاه های مشابه در طول یک ترم صرفا با مجوز معاونت پژوهشي دانشکده ها و تأیید مدیر
پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.
حق الزحمه برگزاری کارگاه های یک روزه )تئوری  6ساعت ،عملي 4ساعت( معادل فرمول زیر پرداخت خواهد شد.
ساعت ∗

حقوق مبنا  +فوق العاده مخصوص
𝟎𝟒

= ) علمي هیات( تدریس ساعت هر مبلغ

چنانچه فاصله محل کار یا اقامت مدرس(اعضا هیات علمي /کارمندان)تا محل تشکیل کالس بین  150-40کیلومتر باشد
عالوه بر تامین وسیله ایاب و ذهاب  50درصد به میزان حق التدریس /حق الزحمه اضافه خواهد شد.
چنانچه فاصله محل کار یا اقامت مدرس(اعضا هیات علمي /کارمندان)تا محل تشکیل کالس بیش از  150کیلومتر باشد
عالوه بر تامین وسیله ایاب و ذهاب  70درصد به میزان حق التدریس /حق الزحمه اضافه خواهد شد.

بند  :2برگزاری همایش های ملي و بین المللي
چارت کنگره شامل:
رئیس افتخاری همایش یا رئیس همایش
دبیر همایش
کمیته علمي
کمیته اجرایي
حکم دبیر همایش از سوی ریاست محترم دانشگاه و یا معاونت محترم پژوهشي صادر مي شود.
 -1وظایف ریاست همایش :
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تصویب کلي برنامه کنگره یا همایش
معرفي دبیر همایش جهت صدور حکم ( درصورتیکه ریاست محترم دانشگاه ویا معاونت محترم پژوهشي ،ریاست کنگره را
بر عهده دارند مستقیماً حکم از طرف ایشان صادر مي شود)
افتتاح رسمي همایش
تایید اعضای پیشنهادی کمیته علمي که از طرف دبیر معرفي شده اند
امضای گواهي پایان کنگره یا همایش
 -2وظایف دبیرکنگره :
انتخاب و پیشنهاد اعضای کمیته علمي وکمیته اجرایي و معرفي آنها به ریاست همایش
ارائه پیشنهاد برنامه اولیه کنگره به کمیته علمي
تشکیل و هدایت جلسات مستمر کمیته علمي و کمیته اجرایي
برآورد هزینه کلي کنگره
تکمیل فرمهای اخذ مجوز بازآموزی وفرمهای مجوز شورای پژوهشي
تایید نهایي پوستر کنگره  ،بروشور و کتاب خالصه مقاالت –برنامهروزانهپیشنهادیکمیتهعلمي
تایید نهایي روسای پانل ها  ،اعضاء پانل و اعضاء هیات رئیسه کنگره پیشنهادی کمیته علمي
`پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایي بر حسب ساعات فعالیت طبق دستورالعمل های موجود
پذیرش مسئولیت کامل مالي  ،اداری و حقوقي کنگره
هماهنگي با واحدهای علمي و اجرایي موثر در برگزاری کنگره
ارائه جدول زماني عملیات اجرایي کنگره
تعین محل برگزاری کنگره
انتخاب شرکتهای حمایت کننده و شرکتهای شرکت کننده در نمایشگاه
تعیین و مذاکره با طرحهای قانوني و حقوقي کنگره و امضاء قرارداد با آنان
رایزني با کلیه بخشهای تجاری و مراکز اعطا کننده کمک های مالي جهت کمک به برگزاری کنگره
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اعالم حق ثبت نام در کنگره در فرمهای پیشنهادی طبق ضوابط مصوب وزارت بهداشت
تصویب نهایي برنامه های علمي کنگره و سخنرانان منتخب کمیته علمي
تعیین هدایای شرکت کنندگان و هدایای مدعوین  ،سخنرانان
انجام مکاتبات و دعوت از مهمانان خارجي
امضای گواهي شرکت
تصویب برنامه غذایي و پذیرایي پیشنهادی کمیته اجرایي
برنامه ریزی جهت اطالع رساني و خبری کنگره از طریق روابط عمومي دانشگاه و روابط بین الملل دانشگاه ورسانه های
جمعي وظایف کمیته علمي :
تشکیل جلسات مستمر به منظور تدوین برنامه علمي و تفریحي همایش هر ماه حداقل یکبار
پیشنهاد و تصویب محورهای علمي همایش
مرور و بررسي مقاالت و انتخاب مقاالت قابل ارائه در همایش به صورت سخنراني یا پوستر
تنظیم برنامه های روزانه علمي همایش
انتخاب سخنرانان و مدعوین
انتخاب عناوین پانل ها
پیشنهاد هیئت رئیسه جلسات علمي کنگره و اعضاء پانل ها
تایید طرح پوستر همایش
تائید نهایي کتاب همایش
تایید نهایي برنامه روزانه  ،بروشورها و پمفلت های همایش
پیشنهاد تنظیم میزگردهای تلویزیوني و رادیویي به دبیر همایش
وظایف کمیته اجرایي :
تشکیل کمیته های فرعي شامل :
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واحد

روابط

عمومي

و

اطالع

واحدصدورگواهیشرکتدرکنگره،واحدتشریفات

و

–واحدانتشاراتوتبلیغات،واحدثبتناموصدورکارت–

رساني
امور

بین

الملل

واحدامورنمایشگاهیوشرکتهایحمایتي
چاپ پوستر همایش کتاب همایش  ،بروشور و برنامه روزانه
تشکیل جلسات منظم و مستمر هر  15روز یکبار تا زمان برگزاری کنگره
نظارت بر فعالیت کمیته های فرعي طبق برنامه زمانبندی شده آنها و اخذ گزارش
مشارکت در برآورد کامل هزینه های همایش
پیشنهاد و بررسي محل برگزاری همایش از نظر امکانات سمعي بصری اجرایي
انجام کلیه امور مقدماتي عقد قرارداد سالن –سمعیوبصری–پذیراییوغذادرکمیتههایمربوطه
رزور جا برای میهمانان خارجي یا میهمانان کنگره
تهیه هدایا
تعیین میزان ساعات کار عوامل اجرایي به منظور پرداخت حق الزحمه
انتخاب مسئولین کمیته های فرعي
دعوت از شرکتهای حامي و یا شرکتهای عامل جهت  ،حضور در نمایشگاه
پیشنهاد نرخ فروش غرفه به دبیر
انتخاب شرکتهای بازاریاب امور نماشگاهي جهت عقد قرارداد با آنها
انتخاب شرکتها و یا موسسات چاپي جهت عقد قرارداد آنها
اطالع رساني کامل برنامه از طریق کمیته روابط عمومي
تبلیغات کامل همایش از طریق کمیته مربوطه
انجام کلیه مکاتبات اداری و غیر اداری
خرید تدارکات همایش
پیشنهاد برنامه غذایي و پذیرایي
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–واحدپشتیبانیوتدارکات–

ثبت نام شرکت کنندگان و حضور غیاب آنان
صدور کارت شرکت در همایش
صدور گواهي شرکت در همایش
توزیع هدایا به سخنرانان و با شرکت کنندگان
نظارت بر چاپ کلیه امور مربوط به همایش
پیشنهاد عقد قرارداد کاری با همکاران و عوامل اجرایي
انجام کلیه هماهنگي های الزم
پیگیری صدور مجوز بازآموزی همایش
شرایط دبیر :
عضوهیات علمي دانشگاه
معرفي نامه مدیر گروه تخصصي مربوطه وتایید ریاست دانشکده مربوطه و مصوبه شورای پژوهشي دانشگاه
خالقیت  ،مدیریت و توان اداره کنگره
مسئولیت پذیری و پذیرش مسئولیت کامل کنگره
توانمندی در انتخاب همکاران کمیته های علمي و اجرایي
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