به نام خدا

آيين نامه اجرايي برگزاري همايشها در سال 2931و 2939

در راستاي کاهش بار اجرايي ودرگيريهاي فکري وعملي مربوط به اين امر ،همچنين ايجاد آسايش فکري مسئولين
همايشها در خصوص روند وطريقه برگزاري ،شفاف سازي گردش مالي وحفظ روال تقريبا يکسان در برگزاري همايشها
وبا امعان نظر به اسناد باالدستي و سياستهاي ابالغي ،موارد ذيل در اجراي همايشها مصوب گرديده واز ابتداي سال
 2931الزم االجرا خواهد بود.
الف) امور مالي

 .2کليه درآمدهاي همايش ( اعم از دريافتي هاي حاميان مالي و يا حق ثبت نام ) فقط به حساب درآمدهاي
اختصاصي م عاونت پژوهشي دانشگاه که واجد کدهاي جداگانه واختصاصي جهت هر همايش خواهد بود واريز
خواهد شد.
تبصره :واريز به حساب شخصي ومشترک تحت هر عنواني ممنوع بوده واز مصاديق تصرف در اموال
دولتي محسوب مي گردد.
 .1مديريت مالي دانشگاه ملزم به گردش سريع اين حساب وتخصيص ان به برگزار کنندگان در اسرع وقت
ميباشد.
 .9در ابتداي هر همايش با توجه به تعداد روزهاي برگزاري وتعداد جلسات ( (Sessionهر همايش مبلغي
بعنوان تنخواه بصورت علي الحساب جهت شروع فعاليتهاي اجرايي در اختيار رئيس همايش قرار خواهد
گرفت.
 .4با عنايت به موارد پيش گفت ،حاميان مالي وثبت نام کنندگان بعنوان منابع اصلي تامين مالي هر همايش بوده
وهزينه هاي همايش فقط تا ميزان دريافتي ها خواهد بود.
 .5کليه مبالغ واريزي به حساب درآمدهاي دانشگاه در پايان همايش با برگزار کنندگان تسويه خواهد شد.
شايسته است برنامه ريزي برگزار کنندگان بگونه اي باشد که پس از کسر هزينه ها مازاد اين حساب نيز در
اختياربرگزارکنندگان (گروه يا مرکز) قرار گيرد.
 .6کليه هزينه ها در چارچوب آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه واز طريق تهيه اسناد هزينه اي مقدور خواهد
بود.

ب) امور اجرايي

 . .2در جهت کاهش بار سنگين امور اجر ايي همايشها بردوش مسئولين و ايجاد آسايش فکري اين عزيزان جهت
تمرکز بيشتر بر امور علمي همايشها ،مقرر شد " اداره امور همايش ها " در زير مجموعه مديريت روابط
دانشگاهي ،امور بين الملل وسمينارها با شرح وظايف کامال مشخص تشکيل گردد.
 .1به جهت حفظ شان ومنزلت اعضاي محت رم هيات علمي وجلوگيري از برخوردهاي نامناسب بخشهاي مختلف
بازار در اين خصوص  ،همچنين رعايت صرفه وصالح دانشگاه از بسته هاي خدمتي موجود در اداره همايش
ها که هزينه وکيفيت وسرعت انجام ان مورد تاييد است الزاما استفاده خواهد شد.
 .9برگزاري و پذيرايي همايشهاي دانشگاه فقط در مجموعه سالنهاي دانشگاه مورد موافقت است .ترجيحا
سالنهاي شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا(ع) که واجد سالنهاي اضافي در طبقه منهاي يک ،سالن
مجاور(ورزشي) جهت فضاي نمايشگاهي ،همچنين امکانات پخت وسرو غذا مي باشد پيشنهاد ميگردد.ضمنا
درصورت برگزاري همزمان جلسات باتوجه به فاصله کم وبازسازي کامل امکان استفاده از سالنهاي ابن سينا،
رازي وشهيد چمران بيمارستان قائم(عج) مقدور خواهد بود.
 .4مسئولين همايش ودانشگاه فقط در قبال سخنرانان کليدي تعهد اسکان دارند که ترجيحا در محل
مهمانسراي دانشگاه خواهد بود.
تبصره :تعداد سخنرانان کليدي بر اساس تعداد روزها وتعداد جلسات مشخص ميگردد.
 .5جهت ميهمانان خارجي فقط بليط در کالس اقتصادي) (Economyتعهد مي گردد.
 .6جهت جلوگيري از بروز مشکالت حسابرسي در اسناد هزينه وپيشگيري از ايجاد مسايل حقوقي ومالي جهت
مسئولين برگزار کننده همايش ،مقرر شد جزئيات کليه پذيرايي ها(ضيافت) وهدايا با نظر معاونت پژوهشي
دانشگاه باشد.
 .7جهت جلوگيري از عواقب قانوني و حقوقي و ملحوظ نمودن حقوق برگزار کنندگان با استفاده از مشاورتهاي
حقوقي موجود ،پيشنهاد ميگردد که عقد کليه قراردادها با شرکتهاي ارائه کننده خدمات پذيرايي ،هتل ها
و ....از طريق معاونت پژوهش و فناوري انجام گيرد .شايان بذکر اينکه در صورت عقد قرار داد مستقيم توسط
مسئولين همايش،کليه عواقب قانوني و حقوقي ان بعهده شخصيت حقيقي برگزارکنندگان خواهد بود.
 .8رعايت شئونات ظاهري غرفه داران در محيط دانشگاهي طبق دستوالعملهاي ابالغي حراست دانشگاه الزامي
است.
 .3دبير اجرايي همايش موظف است يک هفته قبل از برگزاري همايش هماهنگي هاي الزم را با حراست دانشگاه
بعمل آورد.

ج) اطالع رساني وانتشارات
.2

طراحي سايت وپوسترو ...همايش بصورت رايگان در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد.لذا هيچ گونه
هزينه اي جهت اين امر پذيرفته نيست.

 .1خالصه مقاالت همايش فقط بصورت  CDمنتشر خواهد شد وچاپ کتاب موضوعيت ندارد.
تبصره :در مواقعي که مقرر است خالصه مقاالت بصورت ضميمه يکي از مجالت علمي پژوهشي مورد تاييد وزارت
متبوع منتشر گردد ،اين امر از شمول اين بند مستثني خواهد بود.

معاون محترم پژوهشي دانشگاه
باسالم واحترام
اينجانب

متقاضي برگزاري همايش

اجراي کامل "آيين نامه اجرايي برگزاري همايشها در سال 2931و  "2939را تعهد مي نمايم.
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