
 

 
 

 

 

 

داهی و اههمایش دستورالعمل حمايت از علمی رخدا  

  

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 :  ابالغتاریخ 
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 5از1 صفحه

 

داهی علمیدستورالعمل حمايت از همایش  اه و رخدا
 

 :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 مقدمه:

های علمی، پژوهشی و فناوری کشور، گسترش و تعمیق توانمندی دستاوردهای پژوهشی و ارتقاءبه منظور ارائه 

صنعت و دانشگاه و همچنین ارتقاء نقش همایشهای علمی و کارگاههای آموزشی در  ،جامعه و تعامل بینهمکاری 

الب ملی در ق و مایشهای علمی بین المللیچرخه مدیریت دانش، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از ه

 ضوابط معین حمایت به عمل می آورد.

 ریف:اتع .1ماده

 همایش علمی فعالیتی است پژوهشی و دانش بنیان که با مشارکت صاحبنظران و دانشمندان در موضوع  :همایش

در قالب ارائة سخنرانی ، ی علمییا موضوعات خاص به منظور تبادل دانش و اطالعات و ارائه آخرین دستاوردها

توسط نهادهای علمی و ، به صورت حضوری یا مجازیتخصصی،  میزگردعلمی، کارگاه آموزشی، و یا 

 شود.پژوهشی برگزار می

 های یتهای دریافتی در چهارچوب اولوصندوق که وظیفة بررسی و تأیید پیشنهادیهمیتة کهمایش:  میتةک

 پژوهشی صندوق را به عهده دارد.

  :های ای مصوب کارگروههکه وظیفة بررسی و تأیید نهایی پیشنهادیهکمیته تخصصی صندوق کمیته تخصصي

 صندوق را به عهده دارد.

 دانشگاه/پژوهشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، دانشگاه/پژوهشگاه :

 درمان و آموزش پزشکی.

 یشنهادیه، نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.: فردی که پس از تصویب پناظر 

 های علمي:انواع همایش .2ادهم

 برگزار می المللیا چند سازمان یا مرکز علمی و بین: همایشی است که با مشارکت یک یالملليهمایش بین-

 زیر باشد:گردد و دارای شرایط 

 .المللی باشدبیندر سطح الف: دارای هدف و موضوع 

 آن عضویت و مشارکت فعال داشته باشند. کمیتة علمیدر  کشور چندبرجسته از علمی های شخصیتب: 
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 5از2 صفحه

 

داهی علمیدستورالعمل حمايت از همایش  اه و رخدا
 

 :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 ارائه شود. از کشور خارجمقیم  مدعوینهای علمی توسط ها و مقالهبخش قابل قبولی از سخنرانی ج:

 د.گردبرگزار میدر سطح ملی کز علمی مان یا مر: همایشی است که توسط یک یا چند سازهمایش ملي 

 ارائه درخواست: .3اده م

ای هصندوق و تکمیل فرممانة قبل از برگزاری آن از طریق سا دو ماهبایست حداقل تقاضای حمایت از همایش می

به تقاضاهایی که دیرتر از مهلت مقرر ارسال گردند صندوق ارسال شود.  همایش کمیتهمربوطه به طور کامل به 

 رسیدگی نخواهد شد.

لیة ک کمیتههایی که در هنگام ارجاع به اً به درخواستصرف کمیتهدر صورت اعالم نقص به متقاضی،  :1تبصره 

 نماید. رسیدگی مینند برطرف ک حداکثر یک ماه پیش از تاریخ برگزارینواقص خود را 

 بررسي و تصویب:. 4ماده 

 وق و به صنداخذ  ذیصالح مراجعبرگزارکنندگان می بایست مجوز برگزاری همایش را از  :برگزاری مجوز

 .نمایندارائه 

 های ها و سیاستاهداف و ماموریتهمایش باید در چارچوب  :ها و شروط حمایت از همایشاولویت

 :هایی با یکی از اهداف زیر استصندوق در حمایت از همایش ولویتا صندوق باشد.
 ؛دستاوردهای پژوهشی()ایده و فکر و  تجاری سازیو کمک به  اقتصاد دانش بنیانتوسعة  (1

 ؛توسعه نوآوری و فناوری (2

 ؛سیستمی در رشد و توسعه اقتصادیتوسعه نگاه  (3

 ؛ارتقای ارتباط دانش با صنعت و جامعه (4

 یا  و ؛اعتالی ارتباطات بین المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری  (5

 .توسعة مرزهای دانش (6

 :از همایش به شرح زیر است حمایتالزامي شروط   .4ماده 

 .های علمی و فناوری کشور باشدمتناسب با نیازها و ضرورت موضوعات همایش (1

 همایش از صاحب نظران توانمند داخلی و خارجی باشند.کمیتة علمی و سخنرانان مدعو یا کلیدی  (2
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 5از3 صفحه

 

داهی علمیدستورالعمل حمايت از همایش  اه و رخدا
 

 :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 .باشندرشتة مرتبط همایش از ذینفعان کنندگان در شرکت (3

 توسعة علمی در رشتة مربوطه شود.منجر به های بعمل آمده در همایش پردازیایدهها و فعالیت (4

 شود. احرازخروجی اثر بخش و ملموس آن  ،چنانچه همایش در سنوات قبل برگزار شده باشد (5

ه ، کتابچة مقاالت، فایل قابل دسترس در وبگابیانیه پایانیهمایش دارای خروجی متناسب با رشته )مانند  (6

 همایش( باشد.

 ود. آورده ش مرتبط با همایش بروشورها و پوسترها و انتشاراتویگاه، ندوق به عنوان حامی در صلوگوی  (7

 قابل قبول باشد.همایش دارای گزارش نهایی  (8

ش است و در صورت عدم احراز شرایط، صندوق حق استرداد همای کمیتهاحراز شرایط فوق با  تشخیص :2تبصره 

 دارد.زمان برای خود محفوظ میوجه حمایتی و خسارات مربوطه را در هر 

 یشاهمکمیته درخواست توسط ، بررسی در مهلت مقرر مدارک مورد نیازتکمیل از ارسال درخواست و  بعد (9

پس  سد.ره تأیید کمیتة تخصصی میبو در زمان مقتضی  شودتعیین می میزان حمایت ،انجام و در صورت تأیید

یک حداکثر  امهنتفاهمشود. متقاضی باید نسبت به امضای متقاضی ارسال میبرای تنظیم و نامه ، تفاهمتصویب از

  .را مسکوت نمایدپرونده  تواندصندوق می این صورت در غیرنماید، اقدام پس از دریافت  هفته

 :سقف و نحوه پرداخت .5ماده 

-عقاد تفاهمبعد از ان. شودهر سال توسط کمیتة تخصصی تعیین میالمللی، های ملی و بینسقف حمایت برای همایش

و مابقی بعد از خاتمه پرداخت  درصد از مبلغ مصوب 55 ،شود امضاقبل از برگزاری نامه تفاهمه کیدر صورت، نامه

 مبلغ مصوب بعد از، کل همایش و ارائه مستندات و تایید کمیته همایش، پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت

 تایید کمیته همایش، پرداخت خواهد شد.خاتمه همایش و ارائه مستندات و 

یک شماره حساب رسمی متعلق به دانشگاه و یا موسسه مربوطه که قابلیت پرداخت به  برای پرداخت ضروری است

باشد اعالم و در تفاهم نامه درج گردد. شماره حساب باید متعلق به موسسه ای باشد که  ی موجودآن از نظر ذیحساب

 گیرد. داخت صرفاً به این حساب صورت میپر مجوز برگزاری دارد.
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 5از4 صفحه

 

داهی علمیدستورالعمل حمايت از همایش  اه و رخدا
 

 :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 نظارت:  .6ماده 

جهت پایش کیفیت و رعایت شروط برگزاری، یک ناظر )از افراد غیر ذینفع( برای هر همایش توسط کمیتة همایش 

 همایش در حینکیفیت و ارائة گزارش در سامانة صندوق است. در همایش شود. ناظر موظف به حضور تعیین می

و گزارشهای  (کتابچه مقاالت، گزارش برگزاری براساس مستندات ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش)پوستر،اجراء و 

 گیرد.قرار میکمیتة همایش ارسالی از سوی دبیرخانه همایش و نظر ناظر مورد ارزیابی 

در صورت عدم وجود کیفیت الزم یا عدم احراز شرایط، صندوق حق عدم پرداخت یا استرداد وجه  :3تبصره 

 دارد.حمایتی و خسارات مربوطه را در هر زمان برای خود محفوظ می

 ارائه گزارش: .7ماده 

امانه، در سق فرمت مندرج را مطابو انتشارات همایش  هایک نسخه از مستندات، گزارشاست  دبیرخانه همایش موظف

اد صندوق حق عدم پرداخت یا استرد ،با اطالعات اولیه یبین گزارش ارسال در صورت مغایرت د.به صندوق ارسال کن

 دارد.وجه حمایتی و خسارات مربوطه را در هر زمان برای خود محفوظ می

 

و از تاریخ هیأت امنای صندوق رسید به تصویب  17/58/1399در تاریخ  تبصره سه و ماده هفت در دستورالعمل این

 .باشدقابل اجرا میتوسط رییس صندوق ابالغ 

 


