بسمه تعالی

شماره :

فرم گزارش و اطالعات مربوط به همایشهای برگزار شده در دانشگاه یزد

تاریخ :

معاونت ژپوهش و فناوری

-1عنوان همايش ،پست الکترونیک و نشانی اينترنتی پايگاه همايش:

 -2واحد برگزار كننده :
 -3واحدهاي آموزشی پشتیبانی كننده :
-4نمايه هاي كنفرانس يا همايش:
-5شماره مجوز ( )ISCهمراه با نام مسئول ثبت اطالعات (تلفن تماس):
-6اعضاءكمیته علمی و اجرائی:

كميته اجرایي

كميته علمي
مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی
........................ ............................-1
........................ ............................-2

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
........................ ............................-1
........................ ............................-2

........................ ............................-3
........................ ............................ -4
........................ ............................-5

........................ ............................ -3
........................ ............................ -4
........................ ............................-5

-7هیات داوران مقاالت
نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی



.............................................

....................................................



.............................................

....................................................



.............................................

....................................................



.............................................

....................................................

-8اطالعات مربوط به مقاالت

 تعداد مقاالت دريافت شده ....................:مورد ..................مورد اصل مقاالت .............مورد خالصه مقاالت
 تعداد مقاالت پذيرفته شده ............................مورد

 تعداد مقاالت ارائه شده به صورت شفاهی ..................................مورد





تعداد مقاالت ارائه شده به صورت پوستر ..................................مورد
تعداد مقاالت دريافت شده از اساتید دانشگاه مجري . ................مورد

 تعداد مقاالت پذيرفته شده از اساتید دانشگاه مجري ...............................................مورد
تعداد مقاالت ارائه شده توسط اساتید دانشگاه مجري به صورت مقاله  .....................مورد
تعدادمقاالت ارائه شده توسط اساتید دانشگاه مجري به صورت پوستر ....................مورد

-9خبرنامهها و احیاناً پوسترهاي چاپ شده در ارتباط با همايش ....................مورد (به پیوست)
-10كمیتههاي فعال در برگزاري همايش و مسئولیت كمیتهها

بسمه تعالی

شماره :

فرم گزارش و اطالعات مربوط به همایشهای برگزار شده در دانشگاه یزد
معاونت ژپوهش و فناوری
مسئول كميته

عنوان كميته

.....................................................
.....................................................

................................................................
................................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................

................................................................
................................................................
................................................................

 -11كارگاههاي آموزشی
رديف

نام كارگاه

توضیحات

تاريخ

استاد

هزينه هر

تعداد افراد

برگزاري

كارگاه

نفر

ثبت نام شده

-12نمايشگاههاي برگزارشده
رديف

نام نمايشگاه

توضیحات

تاريخ

مسئولین و

هزينه هر

تعداد افراد

برگزاري

مرتبطین

نفر

ثبت نام شده

 -13نشستها
رديف

اعضاء هیات رئیسه نشست

موضوع نشست

زمان

تعداد مقاله

 -14بازديدها
رديف

نام محل

تاريخ بازديد

نوع بازديد( علمی ،سیاحتی )

تعداد بازديد كنندگان

 -15فعالیتهاي فوق برنامه
رديف

نوع ( نمايش ،نمايش فیلم ،موسیقی و)...

تاريخ برگزاري

.......................................................................... ......................

............................

.......................................................................... ......................

............................

تاریخ :

بسمه تعالی

شماره :

فرم گزارش و اطالعات مربوط به همایشهای برگزار شده در دانشگاه یزد
معاونت ژپوهش و فناوری

.......................................................................... ......................

............................

 -16انعکاس اخبار مربوط به همايش در راديو و تلويزيون و ساير رسانهها
تاريخ

رديف

موضوع و ماهیت خبر

منبع منعکس كننده خبر

 -17سخنرانی مدعوين( و كلیدي) همايش
رديف

سمت

نام سخنران

موضوع سخنرانی

موضوع و ماهیت خبر

 -18شركت كنندگان در همايش
تعداد ثبت نام شدگان خارجی با مقاله .....................نفر هزينه ثبت نام مقاله ............................................نفر
تعداد ثبت نام شدگان خارجی بدون مقاله................نفر هزينه ثبت نام افراد بدون مقاله ............................نفر
تعداد ثبت نام شدگان داخلی با مقاله .......................نفر هزينه ثبت نام افراد با مقاله ...................................نفر
تعداد ثبت نام شدگان داخلی بدون مقاله ..................نفر هزينه ثبت نام افراد بدون مقاله .............................نفر

 -19میزان اعتبار هزينه شده از محل اعتبارات دانشگاه ..........................................:ريال
 -20میزان مساعدت مالی ساير ارگانها و دستگاهها
نام سازمان

رديف

اعتبار پیش بینی شده

اعتبار دريافت شده

رئیس ،معاون
سازمان

-21اعتبارات
-

اعتبارات هزينه شده  :مجموعاً ..................................................ربال

-1هزينههاي اسکان  ..................................ريال

 -2هزينه تغذيه  ..................................................ريال

-3هزينههاي تهیه ملزومات ..........................ريال

 -4هزينه تهیه لوح و هدايا  ..................................ريال

تاریخ :

بسمه تعالی

شماره :

فرم گزارش و اطالعات مربوط به همایشهای برگزار شده در دانشگاه یزد

تاریخ :

معاونت ژپوهش و فناوری
 -5هزينه خدمات .......................................ريال

 -6ساير هزينهها  .................................................ريال

 -22استفاده از امکانات موجود دانشگاه


تغذيه ...........................................



اسکان ..........................................



نقلیه ............................................



خدمات ......................................

 -23مساعدت غیر نقدي ساير دستگاهها
رديف

سازمان

اعتبار پیش بینی شده

اعتبار دريافت شده

رئیس ،معاون سازمان

-24در صورت مرتبط بودن موضوع كنفرانس با توسعه استان به دو سوال زير پاسخ داده شود.
 چالشها و تنگناهاي مرتبط با توسعه استان و كشور (مستخرج از مقاالت و سخنرانی هاي همايش):

 توصیه هاي سیاستی ،راهکارها و پیشنهادات مرتبط با توسعه استان/كشور (مستخرج از مقاالت و سخنرانی هاي
همايش و همچنین جمع بندي مسئولین همايش):

 -25چنانچه ذكر اطالعات ديگري را ضروري میدانید ،مرقوم فرمائید.

دبیر كنفرانس يا همايش :
امضاء:
تاريخ :

