نب
دااگشنه علوم بهزيستي وتوا خشي

نب
آنیی انهم اجرایي گردهمایي اهی علمي دااگشنه علوم زپشکي بهزيستي وتوا خشي
مقدهم:
قریب دو دهه است هک گردهمایي اهی علمي دااگشنه رد غالب کنفرانسها ،کنگره اه ،سمپوزیوم اه ،همايشها رد باالرتین سطوح ملي و نیب المللي با ارث
گذا ری فراوان و اراهئ آخرین اطالعات و دستاورداه و تحوالت شیپ رو علمي ربگزارگردیده است و لزوم ربگزاری کنگره اه با هدف ارتقاء
تخ
ارزشیابي دااگشنه و ارتقاءهم کاریهای نیب المللي و منطقه ای و انتفاع علمي صصي گروههای آموزشي و تولید علم رد دااگشنه همچنان مشهود بوده
و توسط مراکزتحقیقات و گروههای آموزشي و هیئت رهسیی دااگشنه دنبال میشود.
ردخواست ربگزاری همايش اهی علمي توسط معاونتها ومراکزتحقیقات ردجهت توسعه روابط نیب دااگشنهي داخلي و خارجي مسئولین دااگشنه را رب
این داشت هب منظور تحقق اهدا ف عالي دااگشنه و یکپارهچ سازی و خود گردان نمودن همايش اه با رد نظر گرفتن صرهف جویي کامل و توهج هب توصیه
اهی اقتصادی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکي رد سطح کشور هیئت رهسیی دااگشنه را ربآن داشت ات تصمیمات جامع ذیل را با توهج
هب چشم اندا ز و افزايش پتانسیلهای اعتباری و علمي دااگشنه اتخاذ کند.
فصل یک:تعاریف
منظور از گردهمایي دااگشنه ،همايشها و دوره اهی غیر مدون رد سر فصل دوره اهی آموزشي اداره کل آموزش مدا وم جامعه زپشکي مببادد هک شامل
کنگره اه ،سمبناراه ،سمپوزیومها و کنفرانسها خواهد بود.
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دبیرهمايش با توانمندی اهی علمي و سوابق اجرایي خود اتمین زهینه اهی گردهمایي همايش را هب صورت خود گردان و خود کفا مدرییت و اداره خواهد
نمود و دااگشنه با نظارت و رد اختیار قرار دادن محیط فیزیکی مناسب رد سالن شهیدا حمدی روشن حامي ربگزاری ره هچ باشووترر کنگره خواهد بود.
فصل دوم:مقررات
ماده  : 8مدرییت ربگزاری ،نظارت ،جمع آوری پیشنهادات و سیاستگزاری دقیق کنگره اه و سمبناراه با توهج هب سوابق اجرایي دریینه هب دو معاونت
ل
تحقیقات و فنآوری و نیب ا ملل واگذا ر مي گردد ات با تعامل مشررک رب غنای علمي کنگره اهی ملي و نیب المللي دااگشنه افزوده و با تجارب و
توانمندیهای خود و ربانهم رزیی دقیق روند پیشنهادات ربگزاری همايشها را ردسالهای آتي مدرییت نمایند.
ماده :9ربگزاری دوره اهی آموزشي مدون دااگشنه ربعهده حوزه معاونت آموزشي دااگشنه مي بادد.
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ماده :7معاون تحقیقات و فنآوری ونیب ا ملل پس از ربرسي پیشنهادات مراکزتحقیقات و ،...رد ورت وا ت ن ل
جلسات توانمندیهای علمي و اجرایي دبیر معرفي دده را ارزیابي و پس از اتئید وی ،حکم دبیری ايشان با امضای ریاست دااگشنه صارد خواهد
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ماده  :5ربگزارکنندگان و دبیر کنگره موظف هب اراهئ اطالعات اولیه و ل سات ر ت روند ا ر و د ر ودن ربانهم رب اساس زما ندی
و تالش وافر ربای مطلوب ربگزار ددن همايش اه و هم کاریهای نیب دااگشنهي خواهند بود.
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فصل سوم :امور اجرایي
نج تخ
ماده :4ضمن توهج هب جلوگیری از زهینه اهی غیر ضروری و تدا خل همايشها با ساری همايشهای دااگشنههای علوم زپشکي و ا من اهی صصي دبیر
ت
کنگره با شکیل دبیرخاهن متعارف با ابعاد ره کنگره ،امور اجرایي را حدا قل از یک سال قبل آغاز و نسبت هب امور ردیافت مجوز ،تهیه لیست
اعضای کمبته علمي (شامل اعضاء هیئت علمي دااگشنه و ساری دااگشنههای علوم زپشکي سراسر کشور)،فراخوان،پوسرر،ردیافت مقاالت،
ربرسي مقاالت ، ،آماده سازی وب سایت و .....اقدا م مبنماید.
تبصره یک :مسئولیت فراهم سازی کلیه تجهیزات دبیرخاهن شامل:تلفن ،منشي ،افکس،رایاهن و رپسنل اجرایي هب عهده دبیر کنگره و گروه
گروه ویا مرکز ربگزارکننده خواهد بود.
ل
تبصره دو :معاونت تحقیقات و فنآوری و معاونت نیب ا ملل راهنمایي اهی الزم را رد خصوص ربگزاری مناسب کنگره هب دبیران اراهئ و رد
سطوح اجرایي ملزوم با سیاستگزاری اهی مشررک و مورد توافق حامي دبیر کنگره خواهند بود .
ل
ماده  :6دعوت رسمي از مدعوین خارجي و نظارت رب حسن انتخاب مدعوین و اخذ وزیای میهماانن کنگره هب عهده معاونت نیب ا ملل دااگشنه
خواهد بود و دبیر همايش نسبت هب معرفي سخنرانها و مدعوین مجرب با اعتبار علمي مناسب رد سطح نیب المللي و نیازاهی همايش اقدا م خواهد نمود.
مح
ل
ماده  :3ل ربگزاری توسط دو معاونت تحقیقات و فنآوری و معاونت نیب ا ملل تعیین و هماهنگ خواهد دد.
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ل
ماده  :1گزارش پیشرفت کار و انجام نشستهای تصمیم گیری کالن توسط دبیران کنگره با معاونین تحقیقات و فن آوری ونیب ا ملل الزامي
است.نظارت رب حسن روند اجرایي و پیشرفت منطقي رب اساس اهدا ف همايش توسط کارشناس کنگره رد معاونت تحقیقات وفن آوری
پايش خواهد دد .
ماده :9ربانهم رزیی بازدیداهی جنبي مدعوین خارجي و دیدا ر و نشستهای علمي با مسئولین دااگشنه و عقد قرارداداهی نیب دااگشنهي رد سطح داخل
ل
کشوری و نیب المللي با ردخواست و هماهنگي دبیر کنگره با معاونت نیب ا ملل دااگشنه میسر خواهد بود.
ماده :81راهنمایي دبیر کنگره رب اساس الگواهی متعارف و قبلي رد مورد چاپ پوسرر ،ربوشور ،فراخوان ،کتاب خالهص مقاالتCD ،خالهص
ت
ل
مقاالت و شکیل جلسات کمبته اهی علمي و اجرایي ،ربانهم سخنراني اه و  ....صراف توسط دو معاونت نیب ا ملل و تحقیقات و فنآوری انجام
مي گیرد.
ماده  :88روابط عمومي دااگشنه موظف هب پوشش خبری مناسب و هم کاری با دبیر کنگره و تالش گسررده ربای اطالع رساني از طریق سایت
ت
دااگشنه و شکیل میزگرداهی وگتفگ و مصاحبه اهی رادیویي و تلوزییوني مورد نیاز و متناسب و هماهنگ با معاونین دااگشنه و گروه اجرایي و مدعوین
گ ا همچ
جم
ن
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ب
خارجي و سخنراانن کلیدی قبل از ربگزاری همايش و رد حین روزاهی ربز ری و ن رد ار هئ ع ندی و هد ود.
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ماده  :89مدرییت آمار و ITدااگشنه موظف هب ایجاد پای گاه اینررنتي ربای ره یک از همايشهای دااگشنه قبل از ربگزاری همايش( عموما یک سال
قبل از ربگزاری) با توهج هب آردس پیشنهادی دبیر همايش اقدا م نموده و ابیتشپني از وب گاه اینررنتي را رد سطح زماني مطلوب (عموما شش ماه بعد از
ربگزاری کنگره) بعهده خواهد داشت.
فصل چهارم :بخش مالي و ردآمداه
ل
ماده :87رپداخت کلیه زهینه اه هب عهده دبیر کنگره و تحت نظارت و توافق معاونت اهی تحقیقات و فنآوری ونیب ا ملل توسط کاررپدازی
این دو حوزه انجام و حسب نیاز هب دبیر کنگره واگذا ر خواهد دد.
ماده :85دبیر همايش رد راستای ربگزاری همايش موظف هب اتمین زهینه اهی مورد نیاز نسبت هب جذب منابع مالي خارج از دااگشنه ،کمک از
سازمانها ( ، )SPONSORموسسات و ش کرت اهی مختلف عالقمند هب هم کاری و ربقراری رغهف نمااگشیهي رد ربگزاری همايش با افتتاح حساب
ل
مشررک با دو معاونت تحقیقات و فنآوری ونیب ا ملل مي بادد.

ماده  :84دبیر همايش جهت انجام امورضروری دبیر خاهن و اتمین ام کاانت  ،تجهیزات و خدمات مورد نیاز رد لالب کمک اه و اعتبارات
ل
جذب دده با نظارت و توافق دو معاونت تحقیقات و فنآوری ونیب ا ملل دااگشنه حق ربداشت از حساب مشررک تعیین دده با دو امضاء
ل
معاونت تحقیقات و فن آوری ونیب ا ملل را دارا مي بادد.
ماده  :86زهینه ثبت انم متقاضیان ش کرت رد همايش هب حساب ردآمد اختصاصي دااگشنه هب شماره .................وارزی خواهد دد.
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ماده :83دبیر همايش رد پایان ربگزاری همايش بیالني از وضعیت زهینه اه و رد آمداه اراهئ و دو معاونت موظف خواهند بود ضمن ربرسي ردآمد کسب
دده ،مازاد را رد راستای سیاستگذا ری ربگزاری کنگره اهی بدون ردآمد دااگشنه و اتمین نیازاهی تجهیزاتي ،آموزشي و تحقیقاتي و نیب المللي دااگشنه،
گروه آموزشي و مرکز تحقیقات ربگزار کننده همايش ذریبط زهینه نمایند.
ماده  :81با ردخواست دبیر کنگره و بنا هب رعف کنگره اهی مشاهب ملي و کشوری از ردآمداهی کنگره حق الزحمه رپسنل اجرائي کنگره رد چهار چوب
متعارف رپداخت خواهد دد.
ماده  :89استفاده از نیروی انساني و کارد مجرب خارج دااگشنه رد امور ربگزاری کنگره اهی ملي و نیب المللي با نظر موافق معاونین تحقیقات و
ل
فنآوری ونیب ا ملل و هب صورت عقد قرار داد ام کان پذری خواهد بود.
ماده  :91استفاده متعارف از خدمات ش کرت اهی همايش آفرین رد جذب کمک مالي و ربقراری رغهف اهی نمااگشیهي و خدمات وب سایت
همايشهای زبرگ دااگشنه و اراهئ امور پذریایي میان وعده و اناهر ش کرت کنندگان با عقد قرار داد توسط دبیر کنگره و نظارت دو معاونت تحقیقات و
ل
فنآوری ونیب ا ملل میسر مي بادد.
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ماده  :98خود کفایي ربگزاری اه از اهدا ف عالیه این آنیی انهم مي بادد  .لذا بنا هب مقتضیات زماني و رد صورت نیاز مالي ابتدا یي دو معاونت
ل
تحقیقات و فنآوری و نیب ا ملل ،حتي المقدور صراف ربای ضروریات اولیه و ابتدا یي یک کنگره با توهج هب سنوات و تجارب گذشته ات جذب
زهینه اهی مالي از اسپانسراهی کنگره از اعتبارات شیپ ینیب دده مجاز خواهند بود رد این خصوص اقدا م دبیر کنگره را ات سطح اولیه و سیاستگذا ری
مورد توافق مورد حمایت خود قرار دهند.
ماده  :99معاونت توسعه و ربانهم رزیی منابع موظف است با ب کارگیری همه ام کاانت و اختیارات خود رد حوزه اهی مالي و خدماتي هم کاری اهی
ل
مورد نیاز از سوی دو معاونت تحقیقات و فنآوری ونیب ا ملل را عملیاتي و با اراهئ راه کاراهی مناسب موانع مالي و اعتباری و اجرایي را مرتفع و
ربگزار کنندگان را ات حد معقول و ربارب مقررات جاری دااگشنه حمایت نماید.
فصل پنجم:ربانهم رزیی
ماده  : 97مسئولیت ربانهم رزیی دقیق کنگره رد بخشهای علمي و اجرایي متناسب با شئوانت دااگشنه بعهده دبیر کنگره بوده و معاونت اهی
ل
تحقیقات و فنآوری ونیب ا ملل راهنمایي اهی راتبردی را با توهج هب سیاستگذا ری اه و همايشهای مشاهب وموفق سالهای اخیر رد دااگشنه هب دبیر کنگره
اراهئ خواهند نمود.
ماده  :95ردج انم و لگوی دااگشنه رد کلیه نشریات و وب سایت همايشها الزامي است.
ماده  :94سي ردصد از کل ربانهم اهی همايشها مي بايست هب ربگزاری میزگرد ( پانل) اختصاص یابد و ره گردهمایي حدا قل دو گارگاه آموزشي
جنبي را رد ربانهم خود داشته بادد.
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ت
ماده  :96دبیر کنگره ملزم هب شکیل جلسه جمع بندی همايش با اساتید ربجسته کمبته علمي و سخنراانن همايش میظنت و قرائت قطعناهم رد پایان
همايش (اختتامیه) ربای ش کرت کنندگان و مسئولین دااگشنه مي بادد.استخراج نظر سنجي اهی ش کرت کنندگان توسط دبیر کنگره و اراهئ گزارش
نهایي (رد طي سي الي چهل و جنپ روز بعد از پایان همايش) الزامي است.
ماده  : 93ربانهم رزیی ربای عقد تفاهم انهم اهی هم کاری نیب دااگشنهي و نیب المللي توسط دبیر همايش از جمله اولویتهای ربگزاری همايش اه رد
دااگشنه محسوب مي گردد .و هیئت رئیسه محررم دااگشنه از دبیران و گروههای آموزشي هک با فعالیت بي شائبه خود جهت ارتقاء سطح علمي گروه
آموزشي و دااگشنه گام رب مي دارند ،هب نحو مقتضي قدرداني خواهد نمود.

این آئین انهم شامل جنپ فصل ،بیست و هفت ماده و دو تبصره است و رد اترخی  8794/3/4از سوی هیأت رئیسه محررم دااگشنه
تصویب و از آن اترخی الزم االجراست.
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