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  مقدمه

  

كسب  برايراستاي اغناء روحيه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي دانشگاهي  برگزاري همايش و سمينارهاي علمي تالشي در
بر آن، برگزاري همايشها به تجميع تجربيات، برقراري ارتباط عالوه . هاي جديد در عرصه علم و دانش است يافته معلومات و اطالع از

  .نمايد اي براي فعاليتهاي جمعي كمك شاياني مي مستقيم و رو در روي پژوهشگران و محققين و علم آموزان و ايجاد زمينه

هاي علمي و  دفتر همكاري مشتركاز طريق همكاري باشد كه  المللي و داخلي مي يكي از فعاليتهاي مهم دانشگاه برگزاري همايشهاي بين
اين ها،  هرچه بهتر انجام شدن همايش  در راستاي. دانشگاه با گروههاي آموزشي، مراكز تحقيقات و سازمان ها اجرا مي شود المللي بين
  . ها تنظيم كرده است جامع برگزاري همايش راهنماياي را تحت عنوان  مجموعه دفتر

سعي شده است وظايف واحدهاي مختلف زير مجموعه همايش با جزئيات كامل بيان گردد تا راهنماي مناسبي براي  راهنمادر اين 
در همين راستا واحدهاي عملياتي معاونت پژوهشي، خدماتي را توسط كارشناسان واحد در زمان معين با هماهنگي و . برگزاركنندگان باشد

  . نمايند ه همايش ارائه ميالملل و دبيرخان پيگيري دفتر روابط بين

هايي پر بار مفيد  م را حل كرده و در برگزاري همايشاميد است اجراي اين برنامه بتواند بخشي از مشكالت فراروي برگزاركنندگان محتر
  . واقع شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 
  دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه يزد

  92زمستان 

  

 تعاريف

هاي علمي، نتايج تحقيقات و  آن ضمن طرح تازه گردهمايي است رسمي، متشكل از متخصصين و افراد با تجربه كه در): كنگره ( همايش 
كنگره داراي سخنرانان متعدد بوده . گردد پژوهشهاي انجام شده در موضوع علمي مشخص بصورت ارائه مقاله، سخنراني و پوستر برگزار مي

براي برگزاري هر كنگره . باشد يكنگره معموال سه روز يا بيشتر مطول مدت . گردد اي از يك تا پنج سال يكبار تكرار مي و بصورت دوره
 .تشكيل تعدادي كميته تخصصي ضرورت دارد

  :همايشي است كه داراي ويژگيهاي زير باشد: بين المللي   )كنگره( همايش 

  . به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد –الف 

  .با مشاركت يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي خارجي برگزار شود   -ب 

  .كشور خارجي در آن مشاركت علمي داشته باشند  3سخنران از  5حداقل   –ج 

هاي مختلف را  هاي گوناگون داشته يا موضوع مورد عالقه مليت مخاطباني از مليت( داراي هدف و موضوع بين المللي باشد  -د 
  ).مورد بحث قرار دهد

  

جهت چاره جويي  تازه هاي علمي، مبادله تجربيات و تجديد اطالعات دراجتماعات و گردهمايي كه هدف آن بيان ) : سمينار( هم انديشي  
گردد و  سمينارها به صورت ارائه سخنراني، ميزگرد، پانل و جلسات پرسش و پاسخ ارائه مي. اي شركت كنندگان است و حل مشكالت حرفه

  .باشد يك روز و معموال دو تا سه روز ميطول مدت آن بيش از 

ن افراد نقطه نظرات آ گردد و در ها و اجتماعاتي كه به منظور شور و بحث در يك زمينه خاص تشكيل مي نشست) : كنفرانس(يي آ فراهم
 (Case Report ) جلسات پرسش و پاسخ، ميزگرد و گزارش موارد جالب ،خود را درباره مسائل و مشكالت مهم از طريق سخنراني

چنانچه اين جلسات بصورت ادواري . اي تشكيل گردد در طي يك روز يا به صورت جلسات دورهتواند  ها مي اين نشست. نمايند مطرح مي
  .شود هاي دوره اي اطالق مي تشكيل شود به آن كنفرانس

كار  به منظور آموزش مسائل علمي تخصصي و فوق تخصصي درباره موضوعي خاص به صورت سخنراني،) : سمپوزيوم(هم نشست 
مخاطبين . پردازند بحث مي  در سمپوزيم هر يك از سخنرانان درباره جنبه خاصي از موضوع به. گردد له برگزار مي، بحث و ارائه مقاگروهي

  .م معموال يك روز استوطول مدت سمپوزي. باشند سمپوزيوم افراد متخصص و صاحبنظر مي
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 مقدمات اوليه برگزاري همايش

يا سازمان مربوطه به همراه تاييد انجمن  در دانشگاه كز تحقيقات مريا ي همايش از طرف گروه آموزشي وصول تقاضاي برگزار -1
و تاريخ نوع همايش  و به معاونت پژوهشي دانشگاه با ذكر عنوان) در صورت همكاري با انجمنها براي برگزاري همايش(مربوطه 
  برگزاري

براي ارائه نتايج تحقيقات همايش  كه خواهد بودشوراي پژوهشي دانشگاه قابل طرح در  درخواست برگزاري همايش در صورتي -2
 .برگزار گرديده و داراي فراخوان مقاله باشد 

امتياز و همايش كشوري به ازاء هر روز  100المللي  هر همايش بين ،با توجه به اينكه در نظام ارزشيابي معاونت پژوهشي دانشگاه -3
ويژهاي برخوردار  و اولويت المللي از اهميت هاي بين مي باشد لذا همايشدارا ) امتياز در سال  100حداكثر تا سقف ( امتياز  5

 .هستند
مرحله ممكن است از  در اين. و اختصاص بودجه برگزاري، تاريخ طرح موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه و تصويب كليات -4

 .برگزار كنندگان دعوت شود جهت ارائه داليل برگزاري همايش در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه حضور يابند
  ) دهندگان همايش پيشنهاد(به برگزاركنندگان تصويب برگزاري همايش بالغ ا -5
 دبيراجرايي و دبير علمي و پيشنهادبرگزاري جلسه هماهنگي داخلي همايش توسط برگزاركنندگان جهت تعيين دبير همايش،  -6

  به معاونت پژوهشي كتبي موضوع
  حكمابالغ  و به رياست دانشگاه جهت صدور از طرف معاونت پژوهشي پيشنهاد دبير همايش و دبيران اجرايي و علمي همايش -7
دبير اجرايي و علمي همايش به الملل و  برگزاري اولين جلسه هماهنگي با حضور معاون پژوهشي، دبير همايش، مدير روابط بين  -8

  :گيري در خصوص  منظور تصميم

  ، مكان دبيرخانه ، مكان برگزاري همايش)المللي، داخلي بين(و نوع همايش نام، تاريخ دقيق، مدتتعيين : الف

  شامل نوع تعامل با سازمانها و حاميان خارج از دانشگاه بررسي چگونگي تامين و هزينه كرد منابع مالي همايش: ب

  اجرايي و نوع و چگونگي همكاري معاونت پژوهشي در برگزاري همايش رئوس وظايف كميتهبررسي : ج

  هاي الزم در خصوص نحوه برگزاري هرچه بهتر همايش  طرح و بيان پيشنهادات و تجربيات و توصيه: د

  الملل بيندانشگاهي و ابط رومديريت المللي از هيئت دولت توسط  هاي بين انجام مكاتبات الزم جهت اخذ مجوز همايش -9
  همايش توسط دبير همايش  هاي علمي و اجرايي اعضاي كميتهصدور احكام  -10

  

  

  

  

  

  



۵ 
  دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه يزد

  92زمستان 

  

 تركيب و شرح وظايف كميته علمي همايش

باشد كه مركب از متخصصين فن  دبير علمي پس از تعيين و دريافت ابالغ از رياست دانشگاه مسئول تشكيل كميته علمي همايش مي
ميشود از  به منظور افزايش اعتبار و غناي علمي همايش پيشنهاد. باشد افراد با تجربه و متبحر در زمينه علمي همايش مي بخصوصمربوطه 

 .متخصصين صاحب نام ساير دانشگاههاي كشور نيز جهت عضويت در كميته علمي همايش دعوت به عمل آيد

  شرح وظايف كميته علمي

  التتعيين فرم و قالب مورد نظر جهت دريافت خالصه مقاو  پژوهشي همايش -تعيين محورهاي علمي -١

  انتخاب هيئت داوران همايش -٢

  تنظيم چك ليست استاندارد جهت داوري مقاالت بر اساس متدولوژي و محتواي علمي مقاله به صورت سخنراني و پوستر  -٣

 همايش اعالم نظر به هيئت داوران پي گيري دريافت و ارسال مقاالت جهت -۴

 برگزيده و اعالم به دبيرخانه جهت انعكاس موضوع به نويسندگان مقاله انتخاب مقاالت -۵

 تنظيم كتابچه خالصه مقاالت و ارائه به كميته اجرائي جهت پي گيري چاپ -۶

مركز همايش و ارائه به كميته اجرائي جهت اقدام از طريق آموزش مداوم تكميل چك ليست هاي مربوطه جهت دريافت امتياز  -٧
 اه آموزش مداوم دانشگ

     )ها كارگاههاي جنبي، زمان سخنراني ها، تعيين سخنران،يسخنرانو برنامه  تنظيم عناوين  (تنظيم برنامه علمي همايش  -٨

  

  

  

  

  

  

  

  



۶ 
  دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه يزد

  92زمستان 

 تركيب و شرح وظايف كميته اجرائي همايش

دبير اجرائي همايش . مي نمايدبير اجرايي همايش پس از تعيين و دريافت ابالغ از طرف رياست دانشگاه مبادرت به تشكيل كميته اجرائي د
پيشنهاد مي گردد از . افراد متناسب و داراي توانمندي هاي الزم را جهت عضويت در كميته اجرائي و شركت در جلسات دعوت مي نمايد

 . كار دانشجويي كمك گرفته شود بدانشجويان عالقمند و داراي توانايي الزم در قال

  : شرح وظايف كميته اجرايي همايش

  يم برنامه اجرايي همايش تنظ -١
  و انتصاب مسئولين مربوطه تشكيل واحدهاي عملياتي كميته اجرايي -٢
 آن كمبودهاي احتماليتعيين محل برگزاري همايش و بازديد و بررسي امكانات و  -٣

  تعيين محل اسكان مدعوين ويژه و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهاي احتمالي آن -۴
  هزينه هاي برنامه و اعتبارات آن، با هماهنگي مركز آموزش مداوم دانشگاهدر نظر گرفتن تعيين ميزان وجه ثبت نام با  -۵
 همايش از طريق دفتر آموزش مداوم دانشگاه آموزش مداوماقدام جهت دريافت امتياز  -۶

  كه بطور مبسوط در ادامه ذكر گرديده است  اجرايي پيگيري و نظارت بر اجراي كليه فعاليتهاي مشخص شده جهت واحدهاي عملياتي كميته -٧

  : واحدهاي عملياتي كميته اجرايي

 و تبليغات هماهنگي، دبيرخانه -١

 انتشارات -٢

 تداركات -٣

 تشريفات، روابط عمومي -۴

 سمعي و بصري -۵

  طراحي و امور سايت -۶

  شرح وظايف دبيرخانه همايش 

اهم فعاليتهاي دبيرخانه همايش  .است همايشيك  هماهنگي فعاليتهاي اجراييو كانون رهبري و دبيرخانه مهمترين جزء تشكيالت اجرايي 
  :بطور خالصه شامل موارد زير است

  پيگيري تشكيل جلسات هماهنگي بين برگزاركنندگان و كميته هاي مختلف همايش ، تنظيم صورتجلسات و پي گيري مصوبات -1

گيري اعالم گزارش آن به مديريت روابط  و پي) مطابق اين راهنما(مانبندي همايش پايش مداوم روند اقدامات اجرايي مطابق با جداول ز -2
    دانشگاه بين الملل

  نظرات هيئت داوران با هماهنگي دبير علمي وري آارسال مقاله به دبير علمي همايش و جمع  ،روند مربوط به پذيرش مقاله كلي انجام  -3

  نام كنندگان ، دريافت و جمع آوري فيش بانكي ثبت نام كنندگان كسب اطالع از روند ثبت نام ، آمار ثبت -4

  )مطابق جداول ذيل ( انجام كليه امور مكاتباتي همايش ، تبليغات و اطالع رساني همايش  -5
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  شرح وظايف واحدهاي عملياتي كميته اجرايي    

  تبليغاتماهنگي و هدبيرخانه،  واحد –كميته اجرايي 

  
 وظايف

 
 زمان شروع

  
 زمان الزم جهت اتمام كار 

ماه قبل از شروع تا يك ماه بعد از اتمام 18همايش مكاتباتي امورانجام كليه 
 همايش

  
 ---- 

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش11 ارسال اولين فراخوان

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش8 ارسال دومين فراخوان

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش8-10 ارسال پوستر اصلي همايش

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش4-5ارسال سومين وآخرين فراخوان

 روز 5-4 همزمان و بعد از اتمام همايشصدور گواهي شركت در همايش و ارسال آن

  يك هفته  يك هفته پس از برگزاري همايش پي گيري صدور گواهي آموزش مداوم وارسال آن

  از برگزاري همايشپسهفتهيكآموزش مداومگواهي امتياز پي گيري صدور 
 

 يك هفته

از زمان ارسال اولين فراخوان تا زمان پاسخگويي درخصوص همايش ها
 برگزاري همايش

 ---- 

  ماه قبل از شروع همايش4همانان خارجييهماهنگي اخذ ويزا براي م
 

 ماه 3

  

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐دكتر : پژوهشي   كارشناس همكار و مشاور در معاونت
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 انتشاراتواحد  –كميته اجرايي 

زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش 8 چاپ سربرگ و پاكت

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش 10-12 چاپ بروشور و پوستر

 روز 10 ماه قبل از شروع همايش1چاپ برنامه همايش و خالصه مقاالت

 روز 10 ماه قبل از شروع همايش1تبليغاتي  همايش و دانشگاه بر روي هدايايچاپ آرم 

 روز 4 روز قبل از شروع همايش15 چاپ كارتهاي سينه

تعداد و روش برپايي،تنظيم قرارداد تعيين مبلغ اجاره
 )با هماهنگي مركز آموزش مداوم دانشگاه( غرفه ها

 روز4 ماه قبل از شروع همايش1

 روز  2 روز قبل از شروع همايش2-1 ها در محل نصب غرفه

  

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐دكتر: كارشناس همكار و مشاور در معاونت پژوهشي
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  تداركات واحد  –كميته اجرايي 

زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

از سالنهاي سخنراني ، رستورانهاي هتـل يـا سـلفبازديد اوليه 
  و براورد هزينه ها مهمانسراي دانشگاهسرويس و 

 يك هفته ماه قبل از شروع همايش11

مذاكره بـا سـالنهاي سـخنراني ، رسـتورانهاي هتـل يـا سـلف
  سرويس و مهمانسراي دانشگاه و عقد قرارداد

  يك هفته  ماه قبل از شروع همايش 6-5

يـا سـلف سـرويس و مهمانسـرايهماهنگي مجـدد  بـا هتـل    
  ترتيب مقدمات پذيراييو دانشگاه 

 روز 10 ماه قبل از شروع همايش1

 روز 10 ماه قبل از شروع همايش1 تشكيل كميته استقبال 

 روز 4 روز قبل از شروع همايش15همانانينظارت بر اسكان مناسب م

 روز4 ماه قبل از شروع همايش1بيني امكانات الزم جهت امور مربوط به نقليهپيش

 روز  2 روز قبل از شروع همايش1-2مسئوالن ذيربط جهت تامين وسيله نقليه موردنيازهماهنگي با 

 ماه و طي همايش 1ماه قبل تا زمان شروع همايش1ازانجام امورحمل و نقل در طي همايش و نظارت برآن

 روز 3 ماه 2)....خودكار كيف كاغذ و (خريد ملزومات همايش

  

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐دكتر : كارشناس همكار و مشاور در معاونت پژوهشي
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 روابط عمومي تشريفات وواحد  –كميته اجرايي 

 زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

 روز 15 ماه قبل از شروع همايش1-3ازهماهنگي مربوط به تهيه بليط مدعوين

 روز 45 ماه قبل از شروع همايش3نهادهاو الزم با ساير سازمانهاارتباطات

 روز 7 ماه قبل از شروع همايش3مجري برنامه هاي افتتاحيه و سخنراني ها امور مربوط به

 روز 15 ماه قبل تا زمان شروع همايش3ازو صدا و سيما  اه پوشش خبري ومصاحبه ها توسط رسانه

 روز 7 شروع همايشماه قبل تا زمان3از هماهنگي با صدا و سيما 

 روز 3 ماه قبل از شروع همايشVIP,CIP 1  هماهنگي جهت

 ماه 1 ماه قبل تا شروع همايش3  هماهنگي با مسئوالن استاني

 روز 15 ماه قبل تا زمان شروع همايش3و1هماهنگي الزم با آستان قدس رضوي

 روز 15 زمان شروع همايشماه قبل تا3و1هماهنگي الزم با آژانسهاي تفريحي و جهانگردي

  روز 15  ماه قبل از شروع همايش1 تهيه پالكاردهاي الزم در سطح شهر، دانشگاه و فرودگاه

  روز 3  هفته قبل از شروع همايش2 چاچ آگهي هاي همايش در روزنامه مناسب

 روز 7 هفته قبل از شروع همايش2  پرده نويسي

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐دكتر : كارشناس همكار و مشاور در معاونت پژوهشي

 سمعي و بصريواحد  –كميته اجرايي 
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 وظايف

 
 زمان شروع

  
زمان الزم جهت اتمام 

 كار 
 يك ماه  هفته قبل از شروع همايش 2-1ماه و  11بررسي سالن هاي سخنراني و عقد قرارداد

فراهم نمودنامور مربوط به اساليد ديسكت و پوستر
 صوت و تصوير در محل همايش

 دو هفته  يكماه قبل و زمان شروع همايش

 دو هفته  ماه قبل از شروع همايش3 تامين امكانات نرم افزاري و سخت افزاري

 مدت همايش ---- امور فيلم برداري 

 مدت همايش ---- امور عكاسي 

 مدت همايش  ----حضور كارشناسان جهت ارائه خدمات الكترونيكي

  

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐دكتر: كارشناس همكار و مشاور در معاونت پژوهشي

  

  

  

  

  

  

  

  

 طراحي و امور سايت واحد  –كميته اجرايي 
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 زمان الزم جهت اتمام كار  زمان شروع وظايف

 هفته  2 ماه قبل از شروع همايش 11 طرح آرم همايش 

 هفته 2 همايشماه قبل از شروع  11طرح سربرگ و پاكت مكاتبات

 هفته 2 ماه قبل از شروع همايش11 طراحي بروشور

 هفته 3 ماه قبل از شروع همايش11 طراحي پوستر 

طرح جهت لوح و هداياي سخنرانان و شركت
 كنندگان 

 هفته 1 ماه قبل از شروع همايش 2‐3

 هفته 3 ماه قبل از شروع همايش 3التطراحي كتابچه خالصه مقا

 هفته 1 ماه قبل از شروع همايش 1طراحي كارت سينه جهت كليه افراد همايش

  هفته 1  ماه قبل از شروع همايشHOME‐PAGE 11طرح 

 ماه بعد از  1تا ماه قبل از شروع11از در سايت قراردادن اطالعات همايش
 همايش

 هفته 1

  

  )آقاي مهندس(مديريت فنĤوري اطالعات 

پوستر همايش  جهت درج در پيشنهادي موارد        

:پوستر همايش مي بايست حاوي اطالعات زير باشد   

 عنوان همايش -1

 تاريخ و محل برگزاري همايش -2

 )پس از صدور مجوز تخصيص امتياز ( در صورت امكان ميزان امتياز و گروههاي مشمول  ، آموزش مداومامتياز  را بودندا -3
 محورهاي همايش و عناوين مقاالت مورد پذيرش   -4

 ....)كارگاهها ( جنبي همايش  مباحث  -5

 اخرين مهلت ارسال مقاالت -6

 سازمانها و انجمن هاي همكار در برگزاري همايش -7

 و فاكس دبيرخانه   ، آدرس سايت، تلفن E‐mail آدرس پستي دبيرخانه همايش،  -8

 همكار در برگزاري همايشآرم همايش و لوگوي دانشگاه و سازمانهاي  -9

  ذكر دقيق روش ثبت نام -10
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 امور مالي همايش –كميته اجرايي 

  
 وظايف

 
 زمان شروع

  
 زمان الزم جهت اتمام كار 

 در زمان تعيين شده از طرف همايش در زمان تعيين شده از طرف همايش  دريافت هزينه ثبت نام 

از زمان تصويب همايش توسط جلسه مربوط به همايش انجام كليه امور مالي
 شوراي پژوهشي 

از زمان شروع همايش تا حداقل دو 
 ماه بعد از همايش 

 ماه  4 ماه قبل از شروع همايش 6دريافت هزينه هاي نمايشگاهي مربوط به غرفه ها

  

                          : كارشناس همكار و مشاور در معاونت پژوهشي
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  جدول زمان بندي تداركاتي جهت برگزاري همايش ها
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمات
امور دبيرخانه 
  هماهنگي

  و
  تبليغات

  
  

 
  خدمات ارائه شده

18
  ماه 
  قبل

13
  ماه 
  قبل

12
ماه 
  قبل

11 
ماه 
  قبل

10
ماه 
  قبل

9
ماه 
  قبل

8
ماه 
  قبل

7
ماه 
  قبل

6
ماه 
  قبل

5
ماه 
  قبل

4
ماه 
  قبل

3 
ماه 
  قبل

2  
ماه 
  قبل

1  
ماه 
  قبل

2 
هفته 
  قبل

1
هفته 
  قبل

زمان 
برگزاري 
  همايش

  يكماه بعد از
برگزاري 
  همايش

اجراي همايش از طرف گروه آموزشي وصول 
                                   ×  مربوطه در دانشگاه

                                   ×  طرح موضوع در شوراي پژوهشي
تعيين دبير همايش و پيشنهاد به رياست 

                                  × ×  و  صدور حكم مسئولين همايش دانشگاه
                                   × اخذ مجوز در كنگره هاي بين المللي
 × × × × × × × × × × × × × × × × × × انجام كليه امور مكاتباتي همايش

                              ×       ارسال اولين فراخوان
                   × ×  × ×  ×         ارسال پوستر اصلي همايش

                     ×             ارسال دومين فراخوان
                × ×                   ارسال سومين و آخرين فراخوان

پي گيري صدور گواهي شركت در همايش و 
  ×  ×                                  ارسال آنصدور گواهي آموزش مداوم و

           × × ×                      هماهنگي اخذ ويزا براي ميهمانان خارجي
  ×  × ×  × × × × × × × × × × ×  ×        پاسخگويي در خصوص همايش ها



١۶ 

  دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه يزد
  92زمستان 

  

  جدول زمان بندي تداركاتي جهت برگزاري همايش ها
  

  خدمات ارائه شده
18 
 ماه 
  قبل

13 
 ماه 
  قبل

12 
ماه 
  قبل

11 
ماه 
  قبل

10 
ماه 
  قبل

ماه  9
  قبل

ماه  8
  قبل

ماه  7
  قبل

ماه  6
  قبل

ماه  5
  قبل

ماه  4
  قبل

ماه   3
  قبل

ماه   2
  قبل

ماه   1
  قبل

2 
هفته 
  قبل

1 
هفته 
  قبل

زمان 
برگزاري 
  همايش

يكماه بعد 
  از

برگزاري 
  همايش

  
  امور مالي

  در زمان تعريف شده از طرف كنگره  دريافت هزينه ثبت نام
انجام كليه امور مالي مربـوط بـه   

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × ×  ×  همايش
          ×         ×                  دريافت هزينه هاي غرفه ها

  
  
  

  انتشارات

                       ×              چاپ سربرگ و پاكت
                           ×  ×  ×      چاپ بروشور و پوستر

كتابچـه  چاپ برنامه همـايش و  
  خالصه مقاالت

                          ×          

چاپ آرم همايش و دانشگاه بـر  
  روي هداياي تبليغاتي

                          ×          

       ×                              چاپ كارتهاي سينه
ــرارداد، مبلــغ اجــاره ،  تنظــيم ق

  تعداد و روش برپايي غرفه ها
                          ×          

ثبت نام نهايي شركت كنندگان در روز 
    ×                         همايش



١٧ 

  دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه يزد
  92زمستان 

      ×                                نصب غرفه ها در محل
  

  جدول زمان بندي تداركاتي جهت برگزاري همايش ها
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  خدمات ارائه شده

18 
 ماه 
 قبل

13 
 ماه 
 قبل

12 
ماه 
 قبل

11 
ماه 
 قبل

10 
ماه 
 قبل

9 
ماه 
 قبل

8 
ماه 
 قبل

7 
ماه 
 قبل

6 
ماه 
 قبل

5 
ماه 
 قبل

4 
ماه 
 قبل

3  
ماه 
 قبل

2  
ماه 
 قبل

1  
ماه 
 قبل

2 
هفته 
  قبل

1 
هفته 
  قبل

زمان 
برگزاري 
  همايش

يكماه 
  بعد از

برگزاري 
  همايش

 
  
  
  
  

تشريفات 
و روابط 
  عمومي

          ×  ×  ×                       هماهنگي مربوط به تهيه بليط مدعوين خاص
              ×                       ارتباطات الزم با ساير سازمانها و نهادها

امور مربوط به مجري برنامه هاي افتتاحيـه، اختتاميـه و
  سخنرانيها

                      ×              
پوشــش خبــري و مصــاحبه هــا توســط رســانه هــا و

  صداوسيما
                      ×  ×  ×  ×  ×  ×    

    ×  ×  ×  ×  ×  ×                       هماهنگي با صداو سيما
   × × ×  ×                           VIPوCIPهماهنگي جهت

    ×  ×  ×  ×  ×  ×                       هماهنگي با مسئولين استاني
    ×  ×  ×  ×    ×                       هماهنگي الزم با آستانقدس رضوي

     × ×  ×    ×                       هماهنگي الزم با آژانس هاي تفريحي و جهانگردي
ــهر، دانشــگاه و ــاي الزم در ســطح ش ــه پالكارده تهي

  فرودگاه
                          ×  ×       

       ×                             آگهي هاي همايش در روزنامه مناسبپچا
       ×                             پرده نويسي
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  جدول زمان بندي تداركاتي جهت برگزاري همايش ها
  

  خدمات ارائه شده
18 

 ماه 
  قبل

13 
 ماه 
  قبل

12 
ماه 
  قبل

11 
ماه 
  قبل

10 
ماه 
  قبل

ماه  9
  قبل

ماه  8
  قبل

ماه  7
  قبل

ماه  6
  قبل

ماه  5
  قبل

ماه  4
  قبل

3  
ماه 
  قبل

2  
ماه 
  قبل

1  
ماه 
  قبل

2 
هفته 
  قبل

1 
هفته 
  قبل

زمان 
برگزاري 
  همايش

يكماه بعد 
  از

برگزاري 
  همايش

  
  

  سمعي 
  و

  بصري 

     × ×                      ×       بررسي سالنهاي سخنراني
ــاليد، ــه اسـ ــوط بـ ــور مربـ امـ

  و پوستر سخنرانان CDديسكت،
فراهم نمودن صوت و تصـوير در  ( 

  )بخش خصوصي : محل همايش 

                         ×     ×    

ــزاري و ــرم اف ــات ن ــامين امكان ت
  سخت افزاري

                      ×            
   × ×                               امور فيلم برداري

   × ×                               امور عكاسي
جهـتمربوطهحضور كارشناسان

  ارائه خدمات الكترونيكي
                               ×   
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  زمان بندي تداركاتي جهت برگزاري همايش هاجدول 
  

  خدمات ارائه شده
 ماه  18

  قبل
 ماه  13

  قبل
ماه  12

  قبل
ماه  11

  قبل
ماه  10

  قبل
ماه  9

  قبل
ماه  8

  قبل
ماه  7

  قبل
ماه  6

  قبل
ماه  5

  قبل
ماه  4

  قبل
ماه   3

  قبل
ماه   2

  قبل
ماه   1

  قبل
هفته  2

  قبل
هفته  1

  قبل
زمان

برگزاري 
  همايش

  بعد ازيكماه 
برگزاري 
  همايش

  
  
  
  
  

  طراحي
  و

امور 
  سايت

                              ×       طراحي آرم همايش
طــرح ســربرگ وپاكــت 

  مكاتبات
     ×                              

                              ×        طراحي بروشور
                              ×        طراحي پوستر

طـــرح جهـــت لـــوح و 
هـــداياي ســـخنرانان و 

  شركت كنندگان

                      ×  ×            

طراحي كتابچـه خالصـه   
  مقاالت

                      ×              
ــينه   ــارت س ــي ك طراح
  جهت كليه افراد همايش

                          ×          
                              ×       HOME‐PAGE احي طر

ــراردادن  ــايت قـ در سـ
  اطالعات همايش

      × × × × × × × × ×  ×  × × × × × 
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  ها جدول زمان بندي تداركاتي جهت برگزاري همايش
  

  خدمات ارائه شده
18 
 ماه 
  قبل

13 
 ماه 
  قبل

12 
ماه 
  قبل

11 
ماه 
  قبل

10 
ماه 
  قبل

ماه  9
  قبل

ماه  8
  قبل

ماه  7
  قبل

ماه  6
  قبل

ماه  5
  قبل

ماه  4
  قبل

ماه   3
  قبل

ماه   2
  قبل

ماه   1
  قبل

2 
هفته 
  قبل

1 
هفته 
  قبل

زمان 
برگزاري 
  همايش

  يكماه 
  بعد از 

برگزاري 
  همايش

  
  
  
  
  

 تداركات

بازديـــد اوليـــه از ســـالنهاي ســـخنراني ، 
ــرويس و    ــلف س ــا س ــل ي ــتورانهاي هت رس

  مهمانسراي دانشگاه و براورد هزينه ها

      ×                              

مذاكره با سالنهاي سـخنراني ، رسـتورانهاي   
دانشگاه هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي 

  و عقد قرارداد

                ×  ×                  

هماهنگي مجدد  با هتل يا سـلف سـرويس و   
ــدمات   ــب مق ــگاه و ترتي ــراي دانش مهمانس

  پذيرايي

                          ×          

          ×                            تشكيل كميته استقبال
    ×  ×  ×                              نظارت بر اسكان مناسب ميهمانان

جهت امور مربوط بـه   پيشبيني امكانات الزم
  نقليه

                          ×          
هماهنگي با مسئوالن ذيـربط جهـت تـامين    

  وسيله نقليه مورد نظر
                              ×  ×    

    ×  ×  ×  ×                          انجام امور حمـل و نقـل در طـي همـايش و     
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  نظارت بر آن
خودكار، كيف، كاغذ : خريد ملزومات همايش 

  و غيره
                        ×  ×          

  

 اقدامات اجرايي گام به گام همايش

  ماه 18
  قبل از شروع همايش

  وصول درخواست اجراي همايش از طرف گروه آموزشي مربوطه در دانشگاه  -1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  طرح موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه  - 2
  و  صدور حكم مسئولين همايش تعيين دبير همايش و پيشنهاد به رياست دانشگاه  - 3
  اقدام جهت اخذ مجوز هيئت دولت در مورد كنگره هاي بين المللي – 4
  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 5

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  ماه 13
  قبل از شروع همايش

  دبير همايش و پيشنهاد به رياست دانشگاه و  صدور حكم مسئولين همايشتعيين   - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 2

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

ماه قبل از شروع  12
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي  مقدمات

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  چاپ بروشور و پوستر  - 1  انتشارات

  
  

ماه قبل از شروع  11
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال اولين فراخوان  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  چاپ بروشور و پوستر  - 1  انتشارات

  بررسي سالنهاي سخنراني  - 1  سمعي و بصري
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  طراحي آرم همايش  - 1  امور سايت و طراحي
  طرح سربرگ وپاكت مكاتبات  - 2
  طراحي بروشور  - 3
  طراحي پوستر  - 4
 HOME‐PAGEطراحي    - 5

  قراردادن اطالعات همايش در سايت  - 6
  بازديد اوليه از سالنهاي سخنراني ، رستورانهاي هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي دانشگاه و براورد هزينه ها  - 1  تداركات

  

 

  
ماه قبل از شروع  10

  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  پوستر اصلي همايشارسال   - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  چاپ بروشور و پوستر  - 1 انتشارات

  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1 امور سايت و طراحي

ماه قبل از شروع  9
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال پوستر اصلي همايش  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1  امور سايت و طراحي

  
ماه قبل از شروع  8

  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال پوستر اصلي همايش  - 2
  ارسال دومين فراخوان  - 3
  پاسخگويي در خصوص همايش ها  - 4

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  چاپ سربرگ و پاكت  - 1  انتشارات
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  اطالعات همايش در سايت قراردادن  - 1  امور سايت و طراحي

ماه قبل از شروع  7
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال پوستر اصلي همايش  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  قراردادن اطالعات همايش در سايت  - 1  امور سايت و طراحي

  

  

 

ماه قبل از شروع  6
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال پوستر اصلي همايش  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي
  هاي غرفه هادريافت هزينه   - 2

  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1 امور سايت و طراحي

  مذاكره با سالنهاي سخنراني ، رستورانهاي هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي دانشگاه و عقد قرارداد  - 1 تداركات

ماه قبل از شروع  5
  همايش

  امور مكاتباتي همايشانجام كليه   - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال سومين و آخرين فراخوان  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  در سايت قراردادن اطالعات همايش   - 1 امور سايت و طراحي

  سرويس و مهمانسراي دانشگاه و عقد قرارداد مذاكره با سالنهاي سخنراني ، رستورانهاي هتل يا سلف  - 1 تداركات

ماه قبل از شروع  4
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال سومين و آخرين فراخوان  - 2
  هماهنگي اخذ ويزا براي ميهمانان خارجي  - 3
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 4
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  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1  امور سايت و طراحي

  

  

  

  

ماه قبل از شروع  3
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  هماهنگي اخذ ويزا براي ميهمانان خارجي  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

 
 
 

  تشريفات و روابط عمومي

  هماهنگي مربوط به تهيه بليط مدعوين خاص  - 1
  ارتباطات الزم با ساير سازمانها و نهادها  - 2
  سخنرانيهاامور مربوط به مجري برنامه هاي افتتاحيه، اختتاميه و   - 3
  پوشش خبري و مصاحبه ها توسط رسانه ها و صداوسيما  - 4
  هماهنگي با صداو سيما  - 5
  هماهنگي با مسئولين استاني  - 6
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هماهنگي الزم با   - 7
  هماهنگي الزم با آژانس هاي تفريحي و جهانگردي  - 8

  افزاريتامين امكانات نرم افزاري و سخت   - 1  سمعي و بصري

  طرح جهت لوح و هداياي سخنرانان و شركت كنندگان  - 1  امور سايت و طراحي
  طراحي كتابچه خالصه مقاالت  - 2
  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 3

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات  
  هماهنگي اخذ ويزا براي ميهمانان خارجي  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3
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ماه قبل از شروع   2

  همايش

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  هماهنگي مربوط به تهيه بليط مدعوين خاص  - 1  تشريفات و روابط عمومي
  پوشش خبري و مصاحبه ها توسط رسانه ها و صداوسيما  - 2
  صداو سيماهماهنگي با   - 3
  هماهنگي با مسئولين استاني  - 4

  طرح جهت لوح و هداياي سخنرانان و شركت كنندگان  - 1  امور سايت و طراحي
  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 2

  خودكار، كيف، كاغذ و غيره: خريد ملزومات همايش   - 1  تداركات

  

 

  
  
  
  
  

ماه قبل از شروع   1
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و دبيرخانه هماهنگيامور  مقدمات
  پاسخگويي در خصوص همايش  - 2

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1  امور مالي
  دريافت هزينه هاي غرفه ها  - 2

  چاپ برنامه همايش و كتابچه خالصه مقاالت  - 1  انتشارات
  دانشگاه بر روي هداياي تبليغاتيچاپ آرم همايش و   - 2
  تنظيم قرارداد، مبلغ اجاره ، تعداد و روش برپايي غرفه ها  - 3

 
 
 

  تشريفات و روابط عمومي

  هماهنگي مربوط به تهيه بليط مدعوين خاص  - 1
  پوشش خبري و مصاحبه ها توسط رسانه ها و صداوسيما  - 2
  هماهنگي با صداو سيما  - 3
  VIPو  CIPهماهنگي جهت   - 4
  هماهنگي با مسئولين استاني  - 5
  هماهنگي الزم با آستانقدس رضوي  - 6
  هماهنگي الزم با آژانس هاي تفريحي و جهانگردي  - 1
  تهيه پالكاردهاي الزم در سطح شهر، دانشگاه و فرودگاه  - 2

  )بخش خصوصي : فراهم نمودن صوت و تصوير در محل همايش ( و پوستر سخنرانان  CDامور مربوط به اساليد،   - 1  سمعي و بصري

  طراحي كارت سينه جهت كليه افراد همايش  - 1  امور سايت و طراحي
  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 2
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  پذيراييهماهنگي مجدد  با هتل يا سلف سرويس و مهمانسراي دانشگاه و ترتيب مقدمات   - 1  تداركات
  تشكيل كميته استقبال  - 2
  پيشبيني امكانات الزم جهت امور مربوط به نقليه  - 3
  انجام امور حمل و نقل در طي همايش و نظارت بر آن  - 4
  خودكار، كيف، كاغذ و غيره: خريد ملزومات همايش   - 5

 

  

 

  

 

  
  
  

هفته قبل از شروع  2
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 2

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  چاپ كارتهاي سينه  - 1  انتشارات

  پوشش خبري و مصاحبه ها توسط رسانه ها و صداوسيما  - 1  تشريفات و روابط عمومي
  سيماهماهنگي با صداو   - 2
  VIPو  CIPهماهنگي جهت   - 3
  هماهنگي با مسئولين استاني  - 4
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هماهنگي الزم با   - 5
  هماهنگي الزم با آژانس هاي تفريحي و جهانگردي  - 6
  تهيه پالكاردهاي الزم در سطح شهر، دانشگاه و فرودگاه  - 7
  چاپ آگهي هاي همايش در روزنامه مناسب  - 8
  نويسيپرده   - 9

  بررسي سالنهاي سخنراني  - 1  سمعي و بصري

  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1  امور سايت و طراحي
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  نظارت بر اسكان مناسب ميهمانان  - 1  تداركات
  انجام امور حمل و نقل در طي همايش و نظارت بر آن  - 2

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  
  

هفته قبل از شروع  1
  همايش

  انجام كليه امور مكاتباتي همايش  - 1  تبليغات و دبيرخانه هماهنگيامور  مقدمات
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 2

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

  نصب غرفه ها در محل  - 1  انتشارات

  پوشش خبري و مصاحبه ها توسط رسانه ها و صداوسيما  - 1  تشريفات و روابط عمومي
  هماهنگي با صداو سيما  - 2
  VIPو  CIPهماهنگي جهت   - 3
  هماهنگي با مسئولين استاني  - 4
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هماهنگي الزم با   - 5
  هماهنگي الزم با آژانس هاي تفريحي و جهانگردي  - 6

  بررسي سالنهاي سخنراني  - 1  سمعي و بصري
  امور فيلم برداري  - 2
  امور عكاسي  - 3

  در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1  امور سايت و طراحي
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  نظارت بر اسكان مناسب ميهمانان  - 1  تداركات
  هماهنگي با مسئوالن ذيربط جهت تامين وسيله نقليه مورد نظر  - 2
  انجام امور حمل و نقل در طي همايش و نظارت بر آن  - 3

 

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  

  زمان برگزاري همايش

 انجام كليه امور مكاتباتي همايش - 1  تبليغات و دبيرخانه هماهنگي امور مقدمات
  صدور گواهي شركت در همايش و ارسال آن  - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش  - 3
  ثبت نام نهايي شركت كنندگان در روز همايش  - 4

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

 پوشش خبري و مصاحبه ها توسط رسانه ها و صداوسيما - 1  تشريفات و روابط عمومي
  هماهنگي با صداو سيما  - 2
  VIPو  CIPهماهنگي جهت   - 3
  هماهنگي با مسئولين استاني  - 4
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هماهنگي الزم با   - 5

 )بخش خصوصي : فراهم نمودن صوت و تصوير در محل همايش ( و پوستر سخنرانان  CDامور مربوط به اساليد،   - 1  سمعي و بصري
  امور فيلم برداري  - 2
  امور عكاسي  - 3
  حضور كارشناسان مربوطه جهت ارائه خدمات الكترونيكي  - 4

 در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1  امور سايت و طراحي

 ميهماناننظارت بر اسكان مناسب   - 1  تداركات
  هماهنگي با مسئوالن ذيربط جهت تامين وسيله نقليه مورد نظر  - 2
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 انجام امور حمل و نقل در طي همايش و نظارت بر آن  - 3

 يكماه بعد از
  برگزاري همايش

 انجام كليه امور مكاتباتي همايش - 1  تبليغات و امور دبيرخانه هماهنگي مقدمات
  ارسال آنصدور گواهي آموزش مداوم   - 2
  پاسخگويي در خصوص همايش   - 3

  انجام كليه امور مالي مربوط به همايش  - 1 امور مالي

 در سايت قراردادن اطالعات همايش  - 1  امور سايت و طراحي
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  امور مالي همايش

معاونت ، مالي و اعتباري موجوددستورالعملهاي با توجه به . يك همايش استبرگزاري مالي از مهمترين موضوعات نحوه تامين منابع 
الزم است ضمن حداكثر صرفه جويي در هزينه نمودن اعتبارات  از اين رو. نمود هاي همايش را تامين خواهد پژوهشي فقط بخشي از هزينه

  . تدابير الزم جهت تامين اعتبار از ساير منابع ممكن اتخاذ گردد ،مالي

  :نظر مي گيرد در عاونت پژوهشي دانشگاه براي امور مالي همايشها، دو قالب كلي رام

مسائل مالي همايش مي بايست در چارچوب  هستند و از اين روهمايش اصلي برگزاركننده آن دانشگاه يا واحدهاي زير مجموعه  :الف 
معاونت پژوهشي در محورهاي مالي و اجرايي تعهداتي را در قبال در اين نوع همايش، . معامالتي دانشگاه صورت پذيرد –مقررات مالي 

  .نمايندمي  مربوط به همايش را هزينه مصوب برگزاركنندگان با هماهنگي معاونت پژوهشي دانشگاه اعتبارات همايش برعهده مي گيرد و

دانشگاه به صورت مشاركت كننده و همكار در  ده،بوبرگزاركننده همايش يكي از انجمن ها يا سازمانهاي علمي خارج از حوزه دانشگاه  :ب 
 .پذيردمي مديريت مالي شامل درآمدها و هزينه ها توسط انجمن يا سازمان مذكور صورت در اين نوع همايش . مي باشدبرگزاري همايش 

همات بعمل آمده با برگزار كننده در قالب تفادانشگاه  و معامالتي دانشگاه نمي باشد –هزينه اينگونه همايش ها در چارچوب مقررات مالي 
در برگزاري  ميزان اعتبار در نظر گرفته شدهقبول اسناد هزينه شده در قالب  يارفاهي  –به صورت تامين فضا، امكانات اقامتي همايش، 

  .نمايد مي همايش مساعدت 

  : همايش منابع تامين مالي

  صي از طريق معاونت پژوهشيياعتبار تخص - الف

  وجه ثبت نام شركت كنندگان  -ب

  علمي مرتبط هاي ي انجمنيكمك مالي و اجرا-ج

  حاميان ماليجذب  -د

  هاي همايش واگذاري غرفه -ه

  همايش ب در جنباكتفروش  -و

به ) ساير سازمانهاي مرتبط با موضوع همايش  -شهرداري -استانداري (جلب كمك از سازمانها و ارگانهاي مختلف شهر  -ز
  همايش  نياز صورت تامين اعتبار با در اختيار قراردادن امكانات مورد

  : كاهش هزينه هاي همايش

  برگزاري همايش به صورت مشترك با ساير دانشگاهها ادارات يا سازمانهاي علمي مرتبط باموضوع همايش - الف

   .... ) ( جانبي ره هايبرگزاري همزمان كنگ -ب
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به بخش امكان پذير در دانشگاه  ارجاع پاره اي از امورحتي االمكان پرهيز از استفاده حداكثري از امكانات موجود دانشگاه و  -ج
دانشگاه تابعه دانشگاه، مهمانسراي  واحدهايسالن هاي همايش، استفاده از سالنهاي غذاخوري ، طراحي آرم، پوستر( خصوصي 

به بخش خصوصي  با نظر برگزار كنندگان هزينه موارد قابل انجام توسط دانشگاه كهبديهي است  ....)اسكان مدعوين و جهت 
  .گردد  پرداخت ميهمايش تخصيص يافته آن اعتبار مصوب سرجمع محل ارجاع مي گردد از 

  همايش  اجرايييي در واحدهاي عملياتي كميته استفاده از دانشجويان در قالب كار دانشجو -د

  ) ..... انجمن اسالمي و - بسيج دانشجوئي -جهاد دانشگاهي (كمك گرفتن از نهادهاي دانشگاهي  - و

    پرهيز از تقبل و انجام هزينه هاي نا متعارف جهت اسكان و پذيرايي شركت كنندگان كه مستلزم صرف وقت و هزينه توسط –ز 
  .  برگزاركنندگان محترم همايش است

  )ي رديف الف ها همايشدر ( اعتبارجدول امتيازبندي جهت تخصيص 

هاي مورد معيارمبادرت به تنظيم  به هر همايش، اعتبار پژوهشي دانشگاه در راستاي تعيين شاخص هاي مناسب جهت تخصيص معاونت
   .نظر نموده است كه ذيال مورد اشاره قرار ميگيرد 

 

 نمره صفر
 

1نمره   
 

2نمره   
 

3نمره   
 

4نمره   
 

نمره 
 اكتسابي

 وزن
 

 مجموع
  امتياز

        تعداد شركت كنندگان
       تعداد روزهاي همايش

 هها ، انجمنهادانشگا ساير همكاري با
         هاي علمي، مراكز تحقيقاتييا سازمان

        مخاطبين عمده
ي هم راستا بودن با اولويتهاي كشور

          
خارج از كشورويژه تعداد مهمانان 

**         
تعداد  ميهمانان ويژه داخلي

**         
        *           امكان جذب حاميان مالي

همايش همزمان امكان برگزاري 
        *            .....، مامايي و   پرستاري

 

.است  گرفته قرار نظر مد برگزاري يا امكان جذب امكان برگزاركنندگان محترم همايش ترغيب منظور به  -*     

. گردد مي ضرب نمره مربوطه در ميهمانان تعداد  -**   

  .منظور از ميهمان ويژه متخصصيني است كه جهت ارائه مقاله و سخنراني يا برگزاري كارگاه آموزشي در همايش حضور مي يابند   -

، ميزان كل اعتبار شدهريال در نظر گرفته شده است ضرب   xبرابر   87سال هر هر همايش، در مبلغ ثابتي كه براي  مجموع امتياز مكتسبه
  . تخصيصي معاونت پژوهشي به همايش مشخص مي گردد



٣٣ 

  دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه يزد
  92زمستان 

نظر به اهميت همايشهاي بين المللي و در راستاي سياستهاي وزارت متبوع ، در خصوص همايشهاي بين المللي كل امتياز مكتسبه جدول 
  . ضرب و ميزان اعتبار همايش مشخص مي گردد  5/1فوق در عدد 

مورد توافق طرفين بصورت دوره اي  قسطهاي، در شوداين سرجمع اعتبار تخصيصي كه تعهد مالي معاونت پژوهشي به همايش تلقي مي 
الزم به ذكر است . همايش تحويل مي گرددمحترم بصورت تنخواه به حسابداري واحد محل برگزار كنندگان  و از طريق حسابداري معاونت

تنخواه، كليه  كه نظر به لزوم تنظيم اسناد مالي براي هزينه كرد اين مبلغ، ضروري است برگزار كنندگان محترم جهت استفاده از اين
  . انجام دهند مربوطه كارپردازي واحد حسابداري و خريدها را با هماهنگي

  :خاطر نشان مي گردد طبق دستورالعملها و قوانين موجود، معاونت پژوهشي قادر به تصويب پرداخت موارد زير براي همايش ها نمي باشد

 همانان ويژهيم همراهانهزينه بليط، اقامت و پذيرايي از  .١

 صرفه جويياصل و بدون رعايت ، خارج از عرف ينه هدايا يا پذيرايي هاي تجمالتيهز .٢

 همانان يا سخنرانانيم بين الملليهزينه بليطهاي  .3

 ندارندافرادي كه رابطه استخدامي با دانشگاه  به حساب بابت كار در كميته ها يا دبيرخانه پرداختهاي پرسنليواريز  .۴

  مربوط به همايش مبالغچگونگي اقدام در خصوص افتتاح حساب بانكي و واريز 

از آنجا كه براي هر همايش، مبالغي نيز تحت عنوان حق ثبت نام يا حق افتتاح غرفه در نظر گرفته مي شود، الزم است جهت افتتاح حساب 
 .براي واريز وجوه فوق، موارد زير مورد نظر قرار گيرند

مورد نظر خويش را جهت واريز وجوه ثبت نام ، كمكهاي شركت انجمن برگزاركنندگان مي توانند حساب  ،رديف ب براي همايشهاي ) الف 
 اعالم نمايند .... هاي حامي همايش ، درآمد غرفه ها و 

مي بايست به حساب   ...ا و حق ثبت نام ، درآمد غرفه ه شاملكليه وجوه درآمدي مربوط به همايش ، رديف الف براي همايشهاي ) ب  
واريز و برگزاركنندگان همايش با هماهنگي معاونت پژوهشي دانشگاه   ------------ درآمد معاونت پژوهشي دانشگاه به شماره 
و جهت سهولت و راحتي برگزاركنندگان محترم همايش پيشنهاد مي شود كمكهاي موسسات  .اعتبارات مربوط به همايش را هزينه نمايند

هزينه بليط و اسكان : حمايت كننده از همايش حتي االمكان به جاي پرداخت وجه نقد بصورت تقبل هزينه هاي همايش شامل كتهاي شر
صورت پذيرد كه اين امر با هماهنگي و توافق .... ، تامين هدايا ، تامين سخنران و ..) شام  –ناهار (پذيرايي ميهمانان ويژه همايش، 

  . برگزاركنندگان محترم همايش و شركت هاي مذكور امكان پذير است 
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 همايش حامي مالي سازمانهايانواع همكاريهاي پيشنهادي با 

پذيرائي:شامل  سازمانهاپرداخت هزينه هاي همايش توسط 1

 تامين سخنران از خارج كشوربه همراه هزينه هاي مربوطه

 تامين هزينه بليط رفت و آمد مدعوين

 تامين هزينه اقامت مدعوين

 ... )كيف ، خودكار ، سوغات(هدايا

هزينه چاپ و انتشارات همايش

   سايت همايش درسازمانهاي مزبورگنجانيدن نام 2

   همايشپوستر  

   كتابچه خالصه مقاالت

 پارچه هاي اطالع رساني همايش در سطح شهر

 كليپ افتتاحيه همايش 

   برنامه زمان بندي همايش

 خبرنامه همايش

واگذاري غرفه در محل برگزاري همايش3
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 با برگزاركنندگان همايش حاميان مالينوع همكاري 

  

 تعرفه پيشنهادي توضيحات نوع تبليغ رديف

 

  

  

  

  1  

  

 

ت در
شرك

ي 
وگو

 و ل
 نام

دن
جاني

گن
 

  :تخفيف ويژهماه قبل از همايشسايت همايش

  %10:ماه مداوم  2

  %15:ماه مداوم  3

  %20:ماه مداوم  4

 ........  

 ........ 

 

 دو ماه قبل از همايش

 سه ماه قبل از همايش

 ماه قبل از همايش....

  درج نام همراه با لوگوي شركت  –درج نام شركت پوستر همايش

 پشت صفحه اولهمايشبنديكتابچه برنامه زماني

 پشت صفحه آخر

 پشت جلد

 خبرنامه همايش

 كليپ افتتاحيه همايش

 كتابچه خالصه مقاالت همايش

  واگذاري غرفه 2
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     1:  پيوست

  المللي هاي بين همايش براي مورد نياز جهت اخذ مجوز رياست جمهورياطالعات 

  :عنوان دقيق كنگره  - 1

 :خالصه اي از موضوع كنگره  - 2

 :محل برگزاري ، تاريخ شروع و مدت برپايي  -3 

  :تعداد تقريبي شركت كنندگان داخلي  - 4

  ) :به تفكيك نام كشور( تعداد تقريبي شركت كنندگان خارجي  - 5

  :تعداد تقريبي سخنرانان داخلي   - 6

 ) :به تفكيك نام كشور( تعداد تقريبي سخنرانان خارجي- 7

  :در صورت نياز به سيستم ترجمه همزمان ، تعيين زبانهاي مورد نياز - 8

  :هزينه هايي كه انجام خواهد گرفت - 9

 :بودجه پيش بيني شده و محل اعتبار آن - 10

  :از برگزاري كنگره  بهره برداري جمهوري اسالمي ايران- 11

 :دبير كنگره و شماره تلفن جهت تماسهاي فوري - 12

  :واحد مسئول يا هماهنگ كننده امور كنگره - 13

 :جهت صدور رواديد شركت كنندگان خارجي ) طبق فرم مشخصات اتباع خارجي پيوست ( اعالم اسامي و مشخصات - 14

  :عنوان همايش 
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  :نتايج مورد نظر برگزاركنندگان 
  

  :زمان برگزاري 

  :محل برگزاري 

  :تركيب شركت كنندگان 

  :تعداد شركت كنندگان 

  :دستگاه يا سازمان برگزاركننده 

  :ميزان بار مالي مستقيم 
  

  ندارد                دارد   ) نظير ساختمان ، تجهيزات و ماموران مورد استفاده دولتي ( بار مالي غير مستقيم 

  :اعتبار  محل و نحوه تامين

  :ساير توضيحات ضروري 
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         ...)اول، دوم،....(فراخوان

نمونه قالب پيشنهادي فراخوان مقاله  : 2پيوست   
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ــعبه .....  ــه آدرس   ...... ش ــه ب ــيش مربوط ــز و ف واري

ن به هنگام شركت دبيرخانه همايش ارسال و تصوير آ
  .در همايش ارائه گردد 

  

دبيرخانه همايش هيچگونه تعهدي براي تهيه و رزرو ، اسـكان ،  
ندارد و شركت كنندگان محترم ..... حمل و نقل مسائل رفاهي و 

  .در صورت تمايل مي بايست مستقيما اقدام نمايند 

  تلفن آدرس  نام هتل

      

      

      

      

      

      

      
امتياز بازآموزي همايش

هزينه ثبت نام شركت در همايش
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  )در سايت همايش موجود مي باشد  يزدمشخصات هتلهاي ( 

  

  

 

 

مشخصات و آدرس تعدادي از هتلهاي يزد
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  فرم مشخصات اتباع خارجي جهت هماهنگي با حراست:    3پيوست 

 

 جمھوری اسالمی ايران

 فرم مخصوص اتباع خارجي

 مشخصات دعوت شونده

 

 فارسي English مشخصات
    نام

    نام خانوادگي
    نام پدر

    تولدتاريخ و محل 
    شماره گذرنامه

    تاريخ و محل صدور گذرنامه
    تابعيت فعلي و قبلي

    تخصص
    كشور محل اقامت
    محل اخذ رواديد

    مدت اقامت
    سمت دعوت شونده

    نام محل بازديد
    تاريخ بازديد

    .ا.ا.تاريخ و ساعت ورود به ج
    .ا.ا.تاريخ و ساعت خروج از ج

    .ا.ا.اقامت احتمالي در ج شهر و آدرس
 

  آيا دعوت شونده قبال به ايران مسافرت نموده ياخير؟
 
 
 
 
 
 

 

 

  :تاريخ و محل امضا و مهر دعوت كننده :    سمت و مسئوليت سازماني دعوت كننده:     نام و نام خانوادگي دعوت كننده 

 معاون پژوهشي دانشگاه                  احمد ميرزاييدكتر       
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  فرم اطالعات مورد نياز جهت دعوت از ميهمانان خارجي يا ايرانيان مقيم خارج از كشور:  4پيوست 

  مشخصات ميهمانان 

  :نام و نام خانوادگي 
  

  :تابعيت
  

  :رشته تخصصي 
  

  :رتبه علمي 
  

  :محل كار 
  

  :تاريخ سفر 
  

  :آدرس پست الكترونيكي 
  

  :علت سفر 
  برگزاري كنفرانس يا شركت در همايش 

  
  :عقد قرارداد يا تفاهمنامه 

  
  : يزدبازديد از دانشگاه 

  
  :برگزاري كارگاه يا شركت در كارگاه 

  
  :ساير موارد 

  
  

  :گروه آموزشي ميزبان 

  :نام و شماره تماس رابط در ايران 

  :مدارك مورد نياز 

1 –  CV   

  3ضميمه شماره  –) حهت ارائه به حراست ( فرم تكميل شده مخصوص اتباع خارجي   - 2

الزم است اين فرم بطور كامل تكميل و ) در صورتيكه درخواست تهيه ويزا داشته باشند ( فرم تكميل شده درخواست صدور ويزا  – 3
  .ماه قبل از سفر به مديريت روابط بين الملل دانشگاه تحويل گردد  2حداقل 

  تصوير صفحه اول پاسپورت ميهمان  – 4
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  فرم درخواست ويزا جهت  دعوت از ميهمانان خارج از كشور   5پيوست 

 بسمه تعالي

  :شماره         جمهوري اسالمي ايران                                                                                                                               

  :فرم دعوت از كارشناسان و مديران خارجي                                              تاريخ                                                         

  1فرم شماره                                                                                                     سركنسولگري          جمهوري اسالمي ايران در/ سفارت 

  ) فارسي: (مشخصات ميهمان 
  

  )جهت اتباع عرب(نام جد                        :   نام پدر             : نام خانوادگي             : نام 

   :تابعيت قبلي :                        تابعيت فعلي                               :گذرنامه  رهشما        :  محل تولد             : تاريخ تولد 

   :سمت                                                                               :شغل 
  :موضوع فعاليت                                                                                          :      شركت / نام موسسه

  ) التين: (مشخصات ميهمان 
Name:           Surname:          Father's Name:    
Nationality:          Pass No:           OCCUPATION:   
Name of Institute that she/he works in:   
Address:    
Telephone Number:                                       E-Mail: 

 
  : مشخصات ميزبان 

   : شركت/نام موسسه
   :تاريخ و محل تولد          :     نام پدر               :   نام خانوادگي               : نام 

  : سمت                           : شغل :                      شماره شناسنامه 
     :  درس محل كارآ

  :شماره تلفن                                                                                                                                                   :آدرس محل سكونت 
  :شماره تلفن همراه                   :                                                                                                                            آدرس پست الكترونيك 

  :شماره ثبت شركت 
   :علت دعوت را توضيح دهيد

   .ن علت و يا به منظور ديگر قبال نيز به ايران سفر كرده بود؟ تاريخ و علت را توضيح دهيدآيا نامبرده به همي
فقط براي شركت در همايش به ايران خواهند آمد و فرد ديگري را مالقات نمي  :اشخاص و سازمانهائي كه با آنها قصد مالقات دارد

  .كنند
موسسه/سازمان  تابعيت نام خانوادگي نام  تاريخ علت مالقات 
      
      
      
      

  
  :  مدت اقامت در ايران                         : مرز خروج :                                        مرز ورود              : تاريخ ورود

  
  : آدرس و تلفن محل اقامت در ايران
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  : شهرها و اماكن مورد بازديد و علت آن 

   هزينه ميهمان از چه طريق تامين مي شود؟ 
   يا تاكنون با درخواست رواديد وي مخالفت شده است ؟آ

  -مشخصات آخرين فردي كه از اين نمايندگي دعوت كرده ايد ؟ با ذكر تاريخ  
  
 

  : نام خانوادگي             : وزارتخانه كه اين ميهمان را در ايران همراهي مي كند؟ نام / مشخصات نماينده شركت 
  :شماره تلفن همراه                                                                                                                                   :  شماره تلفن ثابت 

  
  .ت مقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران مورد تاييد استصحت مطالب مندرج در فرم و پذيرش مسئوليت ميهمان مبني بر رعاي

  
  

                                              ءمهر و امضا                                                                                                                          
  

 
  :تذكرات الزم

 2و فرم شماره ) محل اخذ رواديد(در خارج از كشور . ا.ا.صرفا جهت اطالع نمايندگيهاي ج) دوصفحه اي( 1فرم شماره  -
خودداري  "به ميهمان اكيدا 1از ارسال فرم شماره . ( بعنوان دعوتنامه جهت ميهمانان خارجي ارسال گردد) التين(

  .)فرمائيد
 .درج نمائيد) التين(تاريخ و شماره مندرج در فرم شماره يك را شماره دعوتنامه در نظر گرفته و در فرم شماره دو  -
 .نام جد براي اتباع كشورهاي عربي و يا اتباع اروپائي كه مليت عربي دارند الزامي است -
 !ندگي و مركز ، ارائه اطالعات نادرست موجب رد درخواست مي شودبه توجه به بررسي  درخواستها در نماي -
تكميل فرم تقاضاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي توسط نمايندگان مجاز آنان كه نمونه امضاء معرفي شده دارند ميسر  -

 .است
به شرط (زند فرمهاي مربوطه را مجا... الزاما بايد تايپ شود لذا شركتها و موسسات و  2و  1با توجه به اينكه فرمهاي شماره  -

تاكيد مي شود در قسمتهائي كه پاسخ به زبان التين . در رايانه داشته و از آن استفاده نمايند) عدم تغيير در شكل فرم
 .ميباشد از حروف بزرگ استفاده گردد

كشور با امضاي مدير شركتهاي خصوصي در صورت داشتن كارت بازرگاني معتبر و يا ثبت شركتها و آگهي روزنامه رسمي  -
 .عامل مي توانند اقدام به دعوت نمايند

به سفارت و يا كنسولگري ايران در كشور محل تقاضاي رواديد مراجعه  2ميهمان خارجي شما پس از دريافت فرم شماره  -
مدارك  مي نمايد و پس از تكميل نمودن فرم درخواست رواديد، طبق رويه نمايندگي شرايط و زمان مراجعه جهت تكميل

 . و يا دريافت رواديد به وي اعالم مي شود

  !فرم ناقص مورد بررسي قرار نمي گيرد *** -
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  2فرم شماره 
 

 
Invitation form for foreign nationals who apply for entry & temporary residence in the Islamic 
Republic of Iran 
 
 

  
The Embassy of the Islamic Republic of Iran:   
No. of Invitation Letter:   
Date of Invitation Letter:  

 
 

Guest Personal Data  
 

Name:            Surname:                         Father's Name:  
Name of Institution You Work in:  
Occupation:        Nationality:   
Pass No:        Place of Issue:                Date of Issue:  
    
Host Personal Data  

 
Name of Institution/Iranian Company:    
Name/Surname: 

 
Stamp/Signature  

  
Respected Applicant!  

With this form, you may refer to the Embassy or Consulate of the Islamic Republic of Iran at 
the above mentioned address.  

 

Attention 

 
●It's necessary to fill out the visa application form & submit the documents required to the 
embassy 
● The Original Passport is required. 
● The Embassy may need. 
● The documents proving your employment in that institute. 
● Your bank statement 
●The introduction letter from the chamber of commerce or other authorized economic 
institute and centers. 
● Two photos & the copy of passport are required. 
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After submitting the above-mentioned documents, the process of assessment for your visa 
application will be commenced. 

  

  

 چك ليست ارزيابي اقدامات اجرايي همايش

 
  
  

ملزومات داخل 
سالن اصلي 

  همايش

O مجري برنامه
O قاري قران )CD-   قرائت زنده( ... 

O  فايل صوتي سرود جمهوري اسالمي 

O  سرود جهت فواصل بين برنامه ها  -آهنگ  –كليپ 

O  پرچم ايران 

O  پرچم لوگو و آرم دانشگاه 

O پوستر همايش 

O بنر يا پوستر همايش جهت جلوي تريبون 

O بنر همايش جهت پشت سن 

O كاربر مجرب كامپيوتر جهت داخل سالن 

O  صفحه كليد –موس  –مانيتور  –كامپيوتر 

O تريبون 

O  بلندگوهاي سالن –سيستم صوت 

O ميكروفن 

O پرده نمايش 

O كارايي –وجود ( ديتا پروژكتور( 
O  نمايش اساليددستگاه 

O Overhead 
O Pointer 
O امكانات فيلمبرداري 

O  ذخيره ( دوربين سوم( 
O كنترل نور سالن 

O  گرمايشي –كنترل سيستم سرمايشي 

O تهويه سالن 

O كور كننده موبايل 

O ميز و صندلي جهت پانل 

O Label holder  جهت اسامي سخنرانان پانل 

O گل جهت روي سن و داخل سالن 

O  آب جهت سخنران -ليوان  –پارچ  
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  چك ليست ارزيابي اقدامات اجرايي همايش

 
  

  پشتيباني و تداركات
  روز همايش

O آماده سازي و تحويل كارت ها ، كيف و -پرسنل كار آشنا جهت انجام ثبت نام... 

O نيروي خدماتي به تعداد كافي 

O نگهبان به تعداد كافي 

O وسيله نقليه به تعداد كافي 

O  سالن اصلي و سالنهاي جانبي، محل پوسترها و پذيراييبررسي سيستم سرمايشي و گرمايشي 

O تامين امكانات دسترسي به اينترنت 

O تامين آب شرب و ليوان يكبار مصرف 

O چاپ و تكثير محدود، تامين امكانات تايپ 

O  پرينتر و تلفن –كامپيوتر 

O  ظرف -ليوان -شيريني -ميوه -قند - چايي -آب جوش( تامين امكانات و و سايل پذيرايي بين برنامه شامل- 
  ... )سطل زباله و   –ميز  -دستمال كاغذي  -چاقو

O امكانات نصب پوستر )Board – فرد راهنما در محل نصب پوستر  -نيروي خدماتي -چهارپايه -قيچي - چسب( 
O انهپيش بيني مكاني جهت نمازخ 

O پيش بيني مكاني جهت انبار وسايل اضافه شركتهاي اسپانسر و غرفه دار 

O بررسي و ضعيت سرويسهاي بهداشتي  
  

  

 
  

تبليغات الزم جهت محوطه 
  بيرون همايش

O پرچم ايران به تعداد
O پرچم دانشگاه به تعداد 

O  پرده عرض خيرمقدم 

O  پرده جهت نما در مسير منتهي به سالن همايش 

O  بنر همايش جهت مسير منتهي به سالن همايش 

O  پوستر همايش 

O استند راهنماي محل ثبت نام 

O استند راهنماي محل سالن اصلي همايش 

O استند راهنماي محل پوسترها  
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  چك ليست ارزيابي اقدامات اجرايي همايش

 
  

نيازمنديهاي ثبت نام 
  شركت كنندگان

O نيروي انساني كار آشنا به تعداد كافي
O  فضاي مناسب جهت ثبت نام 

O  صندلي جهت متصديان ثبت نام به تعداد كافي -ميز-  Label holder   جهت روي ميز هاي ثبت نام 

O استند راهنما 

O  فرم مخصوص ثبت نام  -نوارچسب -كاغذ –خودكار 

O  پوستر و شركت الزم است كارتهاي شناسايي شركت كنندگان به تفكيك سخنران ، ارائه دهنده ( كارت شناسايي و بج
كننده عادي از قبل بر اساس حروف الفبا دسته بندي شده و ترجيحا ميزهاي جداگانه جهت ثبت نام هر گروه اختصاص 

 ) داده شود

O  ليست شركت كنندگان به تفكيك سخنران ، ارائه دهنده پوستر و شركت كننده عادي كه از قبل بر اساس حروف الفبا
 دسته بندي گرديده در چند نسخه

O  اگر در برنامه باشد ( كارت شناسايي خالي به تعداد كافي جهت ثبت نام كنندگان در محل( 
O ژتون  -بروشور و پمفلت -برنامه زمانبندي همايش -كتابچه خالصه مقاله( كيف همايش به همراه محتويات شامل

 )چند عدد كاغذ سفيد با سربرگ همايش  -خودكار -غذا
O ه كار تايپ و كامييوتر پرينتر و فرد آشنا ب -كامپيوتر  

  

  

 

  


