ضوابط حمایت از برگزاری همایشها و رخدادهای علمی
مقدمه:
به منظور ارائه توانمندیهای علمی ،پژوهشی و فناوری کشور ،گسترش و تعمیق همکاری صنعت و دانشگاه و
همچنین ارتقاء نقش همایشهای علمی در چرخه مدیریت دانش ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
از همایش های علمی بین المللی ،ملی و استانی در قالب ضوابط معین حمایت به عمل میآورد.
ماده  :1تعریف
 :1-1تعریف همایش علمی
همایش علمی فعالیتی است پژوهشی و دانش بنیان که با مشارکت صاحبنظران و دانشمندان در موضوع یا موضوعات
خاص به منظور تبادل دانش و اطالعات و ارائه آخرین دستاوردها ،توسط نهادهای علمی و پژوهشی برگزار می شود.
ماده  :2انواع همایشهای علمی
 1-2همایش بينالمللی :همایشی است که با مشارکت یك یا چند سازمان یا مرکز علمی و بینالمللی برگزار
میگردد و دارای شرایط همچون:
الف :دارای هدف و موضوع بین المللی باشد (یعنی همایش مخاطبینی از ملیت های گوناگون داشته یا موضوع مورد
عالقه ملیت های مختلف را مورد بحث قرار می دهد).
ب :شخصیت های برجسته از کشورهای مختلف در واحد های برنامه ریزی آن عضویت و مشارکت فعال داشته
باشند.
ج :بخش قابل قبولی از سخنرانی ها و مقاله های علمی (حداقل  %20مقاالت ) توسط شرکت کنندگان خارجی ارایه
شود.
 2-2همایش ملی :همایشی است که توسط یك یا چند سازمان یا مراکز علمی برگزار میگردد.
صفحه  1از 4

 3-2همایش استانی :همایشی است که در سطح یك استان و با همکاری مراکز علمی و سازمان های آن استان
برگزار میگردد.
ماده  :3ارائه درخواست
تقاضای حمایت از همایش می بایست حداقل سه ماه قبل از برگزاری آن به دفتر کمیته حمایت از همایشها و
رخدادهای علمی صندوق ارسال شود.
تبصره ( :)1صرف ارسال درخواست ،به منزله حمایت صندوق از درخواست کننده تلقی نمی شود.
ماده  :4بررسی و تصویب
 1-4مجوز برگزاری
برگزار کنندگان می بایست مجوز برگزاری همایش را از کارگروه ساماندهی همایشهای سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور ریاست جمهوری اخذ نمایند.
 2-4اولویتهای حمایت از همایش
همایش باید در چارچوب اهداف و ماموریت های معاونت و صندوق لحاظ شده باشد.
تبصر ( )2چنانچه موضوع همایش در راستای یکی از موارد زیر باشد از اولویت حمایتی برخوردار خواهد بود.
 .1اقتصاد دانش بنیان
 .2تجاری سازی ( ایده و فکر و دستاوردهای پژوهشی)
 .3مالکیت فکری
 .4توسعه نوآوری و فناوری
 .5اقتصاد پژوهش
 .6نگاه اکوسیستمی در رشد و توسعه اقتصادی
 .7ارتقای اقتدار ملی ،تولید ثروت و افزایش کیفیت مردم
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 .8ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفهها و حلقههای آن
 .9ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه»
اعتالی ارتباطات بینالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری
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 3-4داشتن دبيرخانه
به منظور سیاست گذاری ،هدایت ،نظارت ،انتقال تجربیات و گزارشات همایش مورد نظر باید یك دبیرخانه دائمی
داشته باشد.
تبصره  :3همایش هایی که برای نخستین بار در کشور برگزار می شوند در صورتی که نوآوری در موضوع داشته
باشند از ماده  3-4مستثنی میشوند.
 4-4تایيد
بعد از تکمیل فرم شماره ( 1اطالعات اولیه همایش)،ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز ،پس از بررسی و تایید
کمیته حمایت از همایشها و رخدادهای علمی تا سقف اعتبار مصوب حمایت میشود.
ماده  :5نحوه پرداخت هزینه همایش
بعد از انعقاد تفاهم نامه  50درصد از مبلغ مصوب و مابقی بعد از خاتمه همایش و ارائه مستندات و تأیید کمیته
حمایت از همایشها و رخدادهای علمی صندوق ،پرداخت خواهد کرد.
ماده  :6نظارت:
کیفیت همایش در حین اجراء و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش ( پوستر ،کتابچه مقاالت،
گزارش برگزاری )...و گزارشهای ارسالی از سوی دبیرخانه همایش مورد ارزیابی قرار میگیرد.
ماده  :7ارائه گزارش:
دبیرخانه همایش موظفند یك نسخه از مستندات ،گزارشات و انتشارات همایش به صندوق ارسال کنند.

صفحه  3از 4

این آئیننامه در  7ماده و  3تبصره تنظیم شده و در تاریخ  1394/03/12به تصویب اعضاء کمیته حمایت از همایشها
و رخدادهای علمی رسید و از زمان تصویب الزماالجرا است.
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