
 داوشگاٌ دامغان آييه وامٍ برگساري َمايش َاي علمي

 مقدمٍ 

هشصّبي داًؾ،  ثِ هٌظَس ػبهبًذّي ٍ ػَْلت دس ػشضِ آخشيي دػتبٍسدّبي پظٍّـي، تجبدل ػلوي ثيي پظٍّــگشاى، تَليـذ ػلـن ٍ گؼـتشؽ

 .تٌظين ؿذُ اػت تْيـِ ٍ   داهغبىايي آييي ًبهِ ثب ػٌَاى آييي ًبهِ ثشگضاسي ّوبيؾ ّبي ػلوي دس داًـگبُ

تعاريف : 1مادٌ 

 "ّوبيؾ" ًبهِ ثِ اختصبس  دس ايي آييي،وٌفشاًغ ػلوي وِ ثب ًبم داًـگبُ ٍ دس داًـگبُ ثشگضاس هيـَد ٍ  ثب اسائِ همبلِثشگضاسي ّوبيؾ، وبسگبُ
 .هيـًَذ خَاًذُ

الوللي ثشگضاس هيـَد  ، هلي ٍ ثيياي هٌغمِ، هحليّوبيؾ ّب دس چْبس ػغح 

  دس يه سٍص ثشگضاس هيـَدٍ غبلجب (ؿْشػتبى)ؿْش  صبحجٌظشاى ؿشوتثبّوبيـي اػت وِ : هحليّوبيؾ . 

  دس دٍ سٍص ثشگضاس هيـَدغبلجب ٍ يه هٌغمِ خغشافيبيي  صبحجٌظشاىؿشوتثب ّوبيـي اػت وِ : هٌغمِ ايّوبيؾ . 

 وٌٌـذگبى آى اص ػشاػـش وــَس  سٍص ثشگضاس هيـَد ٍ ؿشوت3 دس غبلجبّوبيـي اػت وِ دس ػغح وـَس ٍ : ّوبيؾ هلي 

 .خَاٌّذ ثَد

 ػبيش  وٌٌذگبى آى اص ايـشاى  سٍص ثشگضاس هيـَد ٍ ؿشوت4 دس غبلجبالوللي ٍ  ّوبيـي اػت وِ دس ػغح ثيي: الوللي ّوبيؾ ثيي ٍ
 .اخز ًوبيٌذ( ًظيش ّيأت ٍصيشاى)ثذيْي اػت ايي گًَِ ّوبيؾ ّب ثبيذ هدَصّبي الصم سا اص ػَي هشاخغ ريشثظ . وـَسّب خَاٌّذ ثَد

 

اركان َمايش : 2مادٌ 

 ، وويتِ ّبي ػلوي ٍ اخشاييدثيشاى ػلوي ٍ اخشائي ّوبيؾ: اسوبى ّوبيؾ ػجبستٌذ اص( 1-2

 خْت صذٍس حىن ثِ ، هشثَعِتبئيذ سئيغ داًـىذُ  وـِ داساي ؿـشايظ صيـش ثبؿـذ ثـبداهغبى ػضَ ّيبت ػلوي داًــگبُ :ّوبيؾاخشايي  دثيش
 . هؼبًٍت پظٍّـي پيـٌْبد هي گشدد

 حذالل داساي دسخِ اػتبديبسي 

  ػبل ػبثمِ ػضَيت ّيبت ػلوي داًـگبُ 3حذالل  

  گشدّوبئي ػلوي ثب اسائِ همبل3ِؿشوت دس حذالل  

  اثش ثذيغ ٌّشي1 همبلِ دس هدالت هؼتجش ػلوي ـ پظٍّـي ٍ يب اسائِ 3چبح حذالل  

دس .  اًدوي ّبي ػلوي هؼتجش، دثيش ػلوي هي تَاًذ اص خبسج اص داًـگبُ هؼشفي گشددثِ صَست هـتشن ثبدسصَست ثشگضاسي ّوبيؾ : تجصشُ
.ايٌصَست تفبّن ًبهِ ثيي اًدوي هشثَعِ ٍ داًـگبُ ٍ هؼشفي دثيش ػلوي اص ػَي اًدوي ثبيذ اسائِ گشدد  

 . ٍظبيف دثيشاى ػلوي ٍ اخشايي، ثِ ػْذُ دثيش ّوبيؾ اػتهٌغمِ اي ٍ هحلي دس ّوبيـْبي (2-2
 . ثؼْذُ هؼبًٍت پظٍّـي اػتاًتخبة دثيشاى ػلوي ٍ اخشائي ٍ صذٍس احىبم آًبى: تجصشُ

 

 .پيـٌْبد هي گشدد ًفش 9ٍ 7 ،5 ،3الوللي ثِ تشتيت حذاوثش  ، هلي ٍ ثييهٌغمِ اي هحلي، ثشاي ّوبيـْبي  ػلوي تؼذاد اػضبي وويتِ(2-3
پيـٌْبد  ًفش 20ٍ 12 ،8 ،5الوللي ثِ تشتيت حذاوثش  ، هلي ٍ ثييهٌغمِ اي هحلي،ّب ٍ هؼؤٍالى ثشاي ّوبيـْبي   تؼذاد اػضبي وويتِ(2-4

 .هي گشدد

 

مرجع تصًيب : 3مادٌ 



 ًيض ثِ تصـَيت ّيـأت سئيؼـِ داًــگبُي هلي ٍ ثيي الوللي ثبيذ پغ اص ثشسػي ٍ تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ثبيذ ّب وليِ ّوبيؾ (1-3
  .ًذثشع

الوللي ثبيذ حذالل  ّوبيـْبي ثيي  هـبُ ٍ ثـشاي9هلي حـذالل ،  هب5ُ حذالل هحلي ٍ هٌغمِ ايدسخَاػت ثشگضاسي ثشاي ّوبيـْبي ( 2-3

 .يه ػبل لجل اص ثشگضاسي ثِ هؼبًٍت پظٍّـي اسػبل ؿَد
 

 مىابع مالي َمايش: 4مادٌ 
 : عشيك صيش تأهيي هيگشدد4هٌبثغ هبلي ّوبيؾ ثِ 

 (ثب تبييذ هؼبًٍت پظٍّـي)  ٍ غيش دٍلتي(ًظيش هؼبًٍت پظٍّـي ٍصاست ػتف)خزة حوبيتْبي هبلي حبهيبى ّوبيؾ اػن اص دٍلتي (الف

 حك ثجت ًبم ؿشوت وٌٌذگبى (ة
 حك ثجت ًبم ثشاي ؿشوت دس ثشًبهِ ّبي ػلوي خبًجي ّوبيؾ ًظيش وبسگبُ، ًوبيـگبُ ٍ غيشُ (ج

 دس ؿَسايداًـگبُ اص هؼبًٍت پظٍّـي ووىْبي هبلي پيـٌْبد دسيبفت  (...ًظيش ّوبيـْبي هلي ٍ ثيي الوللي ٍ )دس هَاسد خبف : 1تجصشُ

 .ثبؿذ پظٍّـي لبثل ثشسػي هي

 .ّب ٍ دسآهذّب ثبيذ اػالم ؿَد دس ّش ّوبيؾ ثشآٍسد ثَدخِ هَسد ًيبص ؿبهل ّضيٌِ (1-4
.   ٍاسيض گشدددسآهذّبي اختصصبصي داًـگبُوليِ ٍخَُ دسيبفتي خْت ثشگضاسي ثبيذ ثِ حؼبة  (2-4

، ثشگضاسوٌٌذُ ضوي اظْبس ثٌذ فَقدس خصَف ّوبيـْبيي وِ ثِ صَست هـتشن ثب ًْبدّبي خبسج اص داًـگبُ ثشگضاس هيـَد، دس اخشاي : 2تجصشُ
.  هيذاسد ايي هَضَع، تَافك ثِ ػول آهذُ خْت ػْن ًْبد خبسج اص داًـگبُ سا ًيض اػالم

.اسائِ تَافك ًبهِ ثب ّوىبس خبسج اص داًـگبُ دس خصَف چگًَگي اػتفبدُ اص دسآهذّبي ّوبيؾ الضاهي اػت :3تجصشُ  

لبثل ٍاسيض ثِ حؼبة اػالهي ٍخَُ دسيبفتي  ايي هبدُ 3دسصَستي ثشگضاسي هـتشن ثب اًدوي ّبي هؼتجش ػلوي ٍ ثب سػبيت تجصشُ : 4تجصشُ 

ثشگضاسوٌٌذُ ًخَاّذ  ثشگضاسي هـتشن ثب يه ًْبد خبسج اص داًـگبُ، خَاص ٍاسيض ٍخَُ دسيبفتي ثِ حؼبة ّوىبسدس ثميِ هَاسد، . اًدوي هي ثبؿذ
 .ثَد

اػبع ًؼجتي وِ ّيأت سئيؼِ تؼييي هي  داًـگبُ ثش تٌبػت ثيي داًـىذُ ريشثظ ٍثِ  (پغ اص ّضيٌِ وشد دس ّوبيؾ)هٌبثغ هبلي ثبليوبًذُ (3-4
 .وٌذ، تَصيغ هيـَد

 . هبلي ّوبيؾ ّبي ّش ػبل سا دس ثَدخِ پيؾ ثيٌي ًوبيذهٌبثغهؼبًٍت پظٍّـي هَظف اػت  (4-4

 .دثيش اخشايي ّوبيؾ هَظف ثِ ثشآٍسد ٍ پيؾ ثيٌي ّضيٌِ ّبي ّوبيؾ هي ثبؿذ (5-4

.دثيش اخشايي ّوبيؾ هَظف ثِ اسائِ هؼتٌذات ّضيٌِ وشد خْت اػتفبدُ اص هٌبثغ هبلي ّوبيؾ هي ثبؿٌذ: 5تجصشُ   

  يظايف كميتٍ علمي: 6مادٌ 

  همبالت (خالصِ)پظٍّـي ّوبيؾ ٍ تؼييي فشم ٍ لبلت هَسد ًظش خْت دسيبفت - تؼييي هحَسّبي ػلوي (1-6

 اًتخبة ّيئت داٍساى ّوبيؾ ( 2-6

 تٌظين چه ليؼت اػتبًذاسد خْت داٍسي همبالت ثش اػبع هتذٍلَطي ٍ هحتَاي ػلوي همبلِ ثِ صَست ػخٌشاًي ٍ پَػتش  (3-6

 پي گيشي دسيبفت ٍ اسػبل همبالت خْت اػالم ًظش ثِ ّيئت داٍساى ّوبيؾ (4-6

 اًتخبة همبالت ثشگضيذُ ٍ اػالم ثِ دثيشخبًِ خْت اًؼىبع هَضَع ثِ ًَيؼٌذگبى همبلِ (5-6

  ٍ تىثيشخالصِ همبالت ٍ اسائِ ثِ وويتِ اخشائي خْت پي گيشي چبحٍ يب لَح فـشدُ تٌظين وتبثچِ  (6-6

 (تٌظين ػٌبٍيي ٍ ثشًبهِ ػخٌشاًي )تٌظين ثشًبهِ ػلوي ّوبيؾ  (7-6

 



 يظايف كميتٍ اجرايي َمايش :6مادٌ 

 ّوبيؾٍ خبًجي تٌظين ثشًبهِ اخشايي ( 1-6

تـىيل ٍاحذّبي ػوليبتي وويتِ اخشايي ٍ اًتصبة هؼئَليي هشثَعِ  2-6
 ووجَدّبي احتوبلي آىسفغ تؼييي هحل ثشگضاسي ّوبيؾ ٍ ثبصديذ ٍ ثشسػي اهىبًبت ٍ (3-6

 ووجَدّبي احتوبلي آى سفغ  ٍ ثبصديذ ٍ ثشسػي اهىبًبت ٍ ؿشوت وٌٌذگبىتؼييي هحل اػىبى  (4-6

تؼييي هيضاى ٍخِ ثجت ًبم ثب دس ًظش گشفتي ّضيٌِ ّبي ثشًبهِ ٍ اػتجبسات آى  (5-6
پيگيشي تـىيل خلؼبت ّوبٌّگي ثيي ثشگضاسوٌٌذگبى ٍ وويتِ ّبي هختلف ّوبيؾ ، تٌظين صَستدلؼبت ٍ پي گيشي هصَثبت ( 6-6
 همبلِ ، اسػبل همبلِ ثِ دثيش ػلوي ّوبيؾ ٍ خوغ آٍسي ًظشات ّيئت داٍساى ثب ّوبٌّگي دثيش ػلوي دسيبفتاًدبم ولي سًٍذ هشثَط ثِ ( 7-6
وٌٌذگبى ؿشوت ثجت ًبم حك  سػيذ پشداختوؼت اعالع اص سًٍذ ثجت ًبم ، آهبس ثجت ًبم وٌٌذگبى ، دسيبفت ٍ خوغ آٍسي (8-6

 اًدبم وليِ اهَس هىبتجبتي ّوبيؾ ، تجليغبت ٍ اعالع سػبًي ّوبيؾ(9-6

 

 ارزيابي: 7مادٌ 

.  اػـت ٍ دس لبلـت فـشم ّـبي ًظشخـَاّي اص ؿـشوت وٌٌـذگبى اًدبم هي ؿَددثيشاخشاييثشگـضاسي ّوـبيؾ ثـِ ػْـذُ ٍ ووي اسصيبثي ويفـي 

ًتبيح اسصيبثي ويفي ثْوشاُ گضاسؽ هجؼَعي اص ثشگضاسي ّوبيؾ ثبيذ حذاوثش ظشف دٍ هبُ پغ اص اتوبم ّوبيؾ تَػظ دثيشاخشايي ّوبيؾ ثِ 
 .هؼبًٍت پظٍّـي اسائِ گشدد

 .ًتبيح اسصيبثي ويفي ّش ّوبيؾ پغ اص ثشسػي ؿَساي پظٍّـي، تَػظ هؼبٍى پظٍّـي دس ّيأت سئيؼِ اسائِ هي ؿَد: تجصشُ

مراحل درخًاست برگساري َمايش : 8مادٌ 

 داًـگبُ هيتَاًٌذ ثشاي ثشگضاسي ّوبيؾ هغبثك هشاحل صيش الذام ًوبيٌذ اػضبء ّيبت ػلويّشيه اص 

 تىويل فشم پيـٌْبد ثشگضاسي ّوبيؾ 

  ؿَساي داًـىذُگشٍُ تخصصي ٍ ثشسػي پيـٌْبد ثشگضاسي ّوبيؾ دس 

 ِثشسػي پيـٌْبد ثشگضاسي ّوبيؾ دس ؿَساي پظٍّـي ٍ اسخبع آى ثِ ّيأت سئيؼ 

 صدير گًاَي: 8مادٌ 

صذٍس گَاّي ؿشوت ٍ يب اسائِ همبلِ ثشاي ؿشوت وٌٌذگبى دس توبهي ّوبيـْب، ثدض ّوبيؾ ّبي ثيي الوللي، ثؼْذُ دثيشاى ػلوي ٍ اخشايي هي 

 .صذٍس گَاّي ّوبيـْبي ثيي الوللي ثؼْذُ هؼبًٍت پظٍّـي اػت. ثبؿذ

 

ثوذت يىؼبل ثغَس آصهبيـي  دس ّيأت سئيؼِ داًـگبُ تصَيت ؿذ ٍ اص تبسيخ تصَيت 28/6/1395 تجصشُ دس تبسيخ 8 هبدُ ٍ 8ًبهِ دس  ايي آييي
 .لبثل اخشا اػت


