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  تعالی بسمه

  مقدمه 

 ؛شـود اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب میهاي  در دنیاي امروز که دانایی یکی از محورها و شاخص

توجه ویژه به تعالی سازمانی مبتنی بر سه راس مدیریت دانش، سـازمان یادگیرنـده و مفهـوم مـدیریت کیفیـت      

تر اهداف فردي و سـازمانی  فراگیر، بستر مناسب را براي تغییرات ساختاري نیروي انسانی به منظور تحقق جامع

ه علـم و برقـراري و تقویـت    صیند مدیریت دانش در عرها به عنوان جزئی از فرآري همایشبرگزا. سازدفراهم می

هاي جدید، نشـر و  ها و نظریهارتباط میان اعضاي علمی و پژوهشی به منظور تبادل اندیشه، یادگیري، ارائه یافته

ده از آراء و عقاید نخبگان، اشاعه جدیدترین دستاوردهاي تحقیقاتی و فناوري و ایجاد فرصتی مناسب براي استفا

 هـاي  حـوزه  گونـاگونی  بـه  توجـه  با. صاحبنظران و پژوهشگران براي رسیدن به خرد جمعی، امري ضروري است

 به وهمچنین مختلف هايزمینه در نو هاي اندیشه تولید و آشنایی با به روزافزون نیاز... فناوري و ،، پژوهشیعلمی

و مشارکت در   برگزاري علمی، مراکز با تجربیات تبادل علمی و دستاوردهاي آخرین به دستیابی تعامل و منظور

    . است ضروري امري ها،همایش

موافقـت  و وزارت نفـت  وظـایف و اختیـارات   قـانون   "ث"بخش از  "8و  7 "ندهايببه این آیین نامه با توجه    

 معاونـت پـژوهش و فنـاوري    19/7/93مـورخ   333539/مقام عالی وزارت در حاشیه نامـه م ف   20/7/93مورخ

 " هاي پیشنهادي خارج از صنعت نفتمند نمودن نحوه حمایت از همایشنظامو  ساماندهی"به منظور )تصویرپیوست(

 هـا، هاي پیشنهادي از سـوي سـازمان  همایش هدفمند نتخابادر جهت نامه این آیینتدوین . گردیده است تهیه

ها، مراکز آموزش عالی و نهادهاي آموزشی و پژوهشـی خـارج از صـنعت    دانشگاهها، ها، موسسات، شرکتانجمن

و  هاي پیشنهادي به صنعت نفت با پـایش از آنهـا و ارائـه بـازخورد    کمک به ارتقاي سطح برگزاري همایش ،نفت

ر و اسـتقرا  محـور علمی در راستاي آمـوزش دانـش    دستاوردهايبراي تسهیل در تبادل و انتقال تجارب و  تالش

   .باشددار این صنعت عظیم میسازمان یادگیرنده در سطح صنعت نفت و مبتنی بر اهداف و نیازهاي اولویت

    شمول دامنه

خارج از صـنعت نفـت    يهاسازمان از سوي مورد تقاضاهاي نامه، نحوه انتخاب و مشارکت در همایشاین آیین   

  . گیردهاي علمی و پژوهشی را در برمیو کارگاه کنگره، ، سمپوزیوم، جشنوارهسمینار، کنفرانس مشتمل بر

  اهداف: 1ماده 

  :ها در سطح صنعت نفت به شرح ذیل استاهداف کلی در ساماندهی همایش

  ها با توجه به سطوح کیفی آنانتعیین معیارهاي انتخاب و نحوه حمایت از همایش: 1-1
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 کاري در ایـن زمینـه بـا   ها و پرهیز از موازيسازي فعالیتیکپارچه ها ومند نمودن همایشساماندهی و نظام: 1-2

  . افزایی علمی درسطح صنعت نفتهدف تقویت چرخه مدیریت دانش و هم

 هاي خارج ازهاي پیشنهادي از سوي سازمانبندي کلیه همایشکار بررسی و اولویت و تدوین ساز طراحی و -1-3

  صنعت نفت

١ISI ،ISCها و مقاالت آنها در پایگاه استنادي مختلف علوم نظیر سازي همایشنمایه -1-4
 به منظور تقویت ...  و  2

  . هاي علمیشبکه      

  هاي علمی و فناوريها و مراکز علمی و پژوهشی و تبادل اطالعات و دستاوردتوسعه ارتباط صنعت با دانشگاه - 1-5

   .پژوهشی و توسعه فناوريتبادل نظر در زمینه آخرین دستاوردهاي  - 1-6

  .هاي مختلف علمی و پژوهشیتبیین و نقد مباحث در حوزه - 1-7

  .ارتقاي سطح علمی کارکنان، پژوهشگران و فناوران - 1-8

  . هاي غیرضرور ها به همراه کاهش یا حذف هزینه ارتقاء سطح کیفی و افزایش اثربخشی همایش - 1-9

 .هاي اصلیها توسط اداره کل روابط عمومی وزارت نفت و شرکتهمایششکیل بانک اطالعاتی جامع از ت -1-10

 تعاریف : 2ماده 

  سازمان -2-1

 و ها، مراکـز آمـوزش عـالی   ها، دانشگاهشرکت ،ها، موسساتها، انجمنسازماننامه، در این آیین "سازمان"واژه

  .باشدمی نهادهاي آموزشی و پژوهشی خارج از صنعت نفت

  کارگروه -2-2

  .باشدمی هاي اصلیدر شرکت"هابررسی و ساماندهی همایشکارگروه " ،نامهدر این آیین کارگروه"واژه 

  شورا -2-3

  .باشدمی در سطح ستاد وزارت نفت"هاو ساماندهی همایش شوراي هماهنگی" نامه،در این آیین "شورا"واژه 

  همایش-2-4

 کـه تحـت عنـوان کنفـرانس،    ...علمـی، پژوهشـی، فرهنگـی و   نامه به هرگونه گردهمایی در این آیین"همایش"

  و سـایر عنـاوین مشـابه کـه در سـطح ملـی و یـا سـطح        کنگـره   ،جشنواره علمی،سمینار، سمپوزیوم، نشست

  .گرددمی اطالقشود، المللی برگزار میبین

  :شوندسطح  به شرح زیر برگزار می نامه در دواین آییندر ي مورد نظر هاهمایش:  1تبصره   

 گرددکشور برگزار می داخلدرها توسط سازمان همایشی است که: همایش ملی. 

                                                 
1 ISI: Information Science Institute 
2 ISC: Islamic World Science Citation Center 
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 شـود و  یا خارج از کشور برگـزار مـی   و داخلدر  هاهمایشی است که توسط سازمان: المللیهمایش بین

 .باشدالمللی میداراي اهداف و موضوعات بین

  3کنفرانس-2-4-1  

المللی، ظرف مدت یک یا چند روز و در یک نوبت یـا  سطح ملی یا بیندر با شکل و ماهیتی تخصصی کنفرانس  

   .کننددر آن تعداد زیادي از افراد سخنرانی می و .گرددبه طور ادواري بر اساس موضوع خاصی برگزار می

   4سمینار -2-4-2

بـراي طـرح یـا    نظـران  گردد که در آن صـاحب هاي معموال یک یا دو روزه اطالق میبه سلسله سخنرانیسمینار 

. آینـد مـی هاي جدید گردهم بررسی یک یا چند مسئله تخصصی و به منظور ارائه و مبادله اطالعات تازه و یافته

موضـوع  کننـدگان در آن افـراد متخصـص در    المللی تشکیل شود و شرکتدر سطح ملی و بین تواندسمینار می

     .  شودکننده تنظیم میهاي افراد شرکتمهارتکاري یک سمینار با هدف تقویت  باشند، برنامهسمینار می

  5سمپوزیوم -2-4-3

شود که در آن متخصصان یک فن، دیدگاه خود را درباره یـک موضـوع واحـد از منظرهـاي     به جلساتی گفته می

 هدف نهایی آن نیز آگاه شدن متخصصان فن از. پردازندکنند و در ادامه به بحث و تبادل نظر میمختلف ارائه می

  .باشدهاي رشته تخصصی خود میدیدگاه همکاران خود و در جریان قرار گرفتن از آخرین تحوالت و یافته

   6بزرگداشت -2-4-4

شـاخص  ... و اي حرفههاي علمی، پژوهشی، تکریم یاد و خاطره شخصیتی که در عرصه بزرگ داشتن، تعظیم و 

  .             نمایندنظرات و عملکرد آن شخصیت سخنرانی می چندین سخنران در باره  در مراسم بزرگداشت،. بوده است

  7جشنواره -2-4-5

هاي سال پیش در عرصهدر که  را خواهند اتفاق مبارکیمین ست که برگزارکنندگاابرگزاري مراسمی  ،جشنواره 

مـورد   جاري با معرفی برگزیدگان، در سالصنعتی و نظایر آن رخ داده است،  ، فرهنگی، پژوهشیمختلف علمی، 

   .سخن گویند ،جشنوارهتوانند در باب موضوع سخنرانان جشنواره می. تجلیل و تمجید قرار دهند

   8ییآگردهم -2-4-6

مجمعی اسـت کـه   . تحقیقاتی نداشته باشد ،کردن براي بحث و گفتگو پیرامون موضوعی که جنبه علمیاجتماع  

. دهنـد  قصد دارند تا موضوع مورد عالقه خود را از زوایاي مختلف مورد بحث و بررسـی قـرار   آن برگزارکنندگان

  .دشورانی و یا مقاالت تخصصی ارائه نمینسخ ،آییرگردهمد

                                                 
3 Conference 
4 Seminar 
5  Symposium  
6 Respect 
7 Convention 
8 Gathering 
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   9کنگره -2-4-7

کنگره به معنـاي گـردهم آمـدن تعـداد افـراد بیشـتري در حـدود چنـدین هـزار نفـر مـی باشـد کـه در حیطـه               

فرهنگی و دیگر زمینه ها به منظور تبادل نظرات و ایده هـا برگـزار مـی     ،اقتصاديعلمی، حرفه اي، ،تخصصی

و بطور کلی اندیشمندانی هستند کـه بـراي بحـث و     هاسازمان ،هانمایندگان دولت ،کنندگان آنشرکت. شود

مشخصی در سطح ملـی،  کنگره می تواند با اهداف  .دور هم جمع می آیند گیري درباره موضوعی ویژه تصمیم

کنگره غالباً براي چنـد  . شودالمللی به صورت سالیانه برگزار میهاي بینکنگره بیشتر .بین المللی برگزار شود

 و تـر از کنفـرانس  تـر و رسـمی  کنگره معموالً بـزرگ . کشد و داراي چندین جلسه همزمان استمی روز طول

 .سمپوزیوم است

   هاي خارج از صنعت نفتهمایش زاريگبر از شرکت و حمایت شرایط: 3ماده 

 و  علمـی  علمـی، معرفـی دسـتاوردهاي   سـطح  و ارتقاي  توسعه ارتباطات ها،همکاري تقویت منظور هبصنعت نفت   

 هـاي  همـایش   برگـزاري  از علمـی  هايجریان پیشبرد پژوهشگران در کارشناسان و  مشارکت افزایش پژوهشی و

  :نمایدمی حمایت ذیل شرایط واجد

   وريافزایش کارایی و بهره -3-1

است به نحوي کـه  کارکنان با نیازهاي آموزشی و شغلی همایش موضوع انتخاب همایش، تناسب از محورهاي 

 بهـره وري  و اثربخشی ،ییآدر نهایت منجر به افزایش کار داشته و همراه اي را بهتغییر نگرش و رفتارهاي حرفه

  .شود صنعت نفت منابع انسانی

   و ارتباطی پتانسیل علمی، اجرایی -3-2

ملی و یا  ايهاي علمی و حرفهو امکان ایجاد شبکه شرکت کننده ارتقاي کیفی پتانسیل علمی و اجرایی افراد

 . است زمینهاهم موارد مورد بررسی در این  از المللیبین

  اي همایشاعتبار علمی و حرفه -3-3

و  المللـی مادي و معنـوي در سـطح ملـی یـا بـین      برگزارکننده، حامیان معتبر، هیأت معتبر داشتن دبیرخانه

هـا  همـایش و انتخـاب   بررسـی مهم در  از موارداي وجهه علمی و حرفه و رسانیمنظم اطالع کارو ساز داشتن

  .  است

  ریزيسازماندهی و برنامه -3-4

 برگـزاري ، شده ریزيبا زمان برنامههمایش  هايتناسب محورها و سرفصل ها،مشخص بودن اهداف و سرفصل

نظیـر   ؛جام به موقـع تعهـدات  نا و هانشست مدیریت و برنامه مقاالت، داوري ،فراخوان شامل اي همایشحرفه

                                                 
9  Congress  
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در کننـدگان  هـاي شـرکت  نامهها و نیز ارسال گواهیاي همایشارسال انتشارات و دستاوردهاي علمی و حرفه

   .باشدها میهمایشهمایش، از اهم معیارهاي انتخاب 

  و امکانات برگزاري تسهیالت -3-5

مدت و پـس از  طول ، در در گذشتهتمهیدات الزم براي برگزاري، جابجایی و اسکان افراد، نحوه ارائه خدمات  

کننده از موارد تعیین... ها، اینترنت و نقل، رسانهوبرگزاري و تسهیالت همایش نظیر دسترسی به وسایط حمل

  .باشدها میهاي حمایت از همایشاز مالك و هاکیفیت برگزاري همایش در تعیین

  هاهزینه -3-6

هاي جانبی مانند هزینه اسکان، شرکت ها و هزینهنام در همایشهاي پیشنهادي براي ثبتمعقول بودن هزینه

نفـت، از اهـم مـواردي    ها براي صـنعت  آفرینی این هزینهها و میزان ارزشو یا نمایشگاه ي جنبیهادر کارگاه

  .ها باید مد نظر قرارگیرداست که در انتخاب همایش

  نحوه برگزاري -3-7

هـا  همایش طی سالیان گذشته و رعایت ضوابط و استانداردهاي برگـزاري همـایش  ادواري برگزاري مستمر و 

  .این معیار استاز اهم موارد مورد بررسی در ... نظیر؛ تناسب ظرفیت با افراد و

  ها ساختار و ارکان ساماندهی همایش: 4ماده 

  :زیرها در دو سطح لیت بررسی و انتخاب همایشومسو

 هاي اصلیدر شرکت کارگروه   

 در سطح ستاد وزارت نفتورا ش  

  .باشدها میهمایش ازبراي حمایت و یا  عدم حمایت  گیرندهمیبه عنوان نهادهاي تصم

   کارگروه -4-1     

  :عبارتند از یاصل هايدر شرکت کارگروهترکیب اعضاي 

 رئیس کارگروه(مدیر پژوهش و فناوري و یا نماینده تام االختیار(  

 مدیریت توسعه منابع انسانی هنمایند  

  حسب مورد(در همایش حضورمتقاضی شرکت فرعی  /واحد بالفصل/ مدیریتنماینده( 

   دبیرکارگروه(روابط عمومی نماینده( 

  شورا  -4-2

   :عبارتند از ستاد وزارت نفت  در این شورا يترکیب اعضا

 رئیس شورا(مدیر کل امور پژوهش  معاون پژوهش و فناوري یا( 

 انسانی و مدیریت سرمایه  نماینده معاونت توسعه 
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 پژوهشکده   /دانشگاه صنعت نفت  /پژوهشگاه صنعت نفت /وزارت نفت يهاي ستادنمایندگان معاونت

 . المللی انرژي حسب موردموسسه مطالعات بین / ازدیاد برداشت از مخازن نفت وگاز

 دبیر شورا(بط عمومی وزارت نفت نماینده مدیر کل روا( 

  شورا/ وظایف کارگروه -4-3        

 هاي برگزارکننده خارج از صنعت نفتهاي پیشنهادي از سوي سازمانبررسی همایش.  

   بـر اسـاس جـدول معیارهـاي انتخـاب       )متوسـط و  خـوب ، بسـیار خـوب  ، عالی(تعیین میزان تناسب آنها

 .هاي پیشنهادي از خارج صنعت نفتهمایش

  جـداول پیوسـت   (ها بـر اسـاس امتیـازات کسـب شـده      نحوه حمایت از همایشو مشارکت میزان تعیین

 . )3و2شماره

  در حضـور  بـه متقاضـیان   حمایـت  شـرایط  هاي واجد همایش در مشارکت و حمایتسطح تأیید و ابالغ  

  .هاي برگزارکننده خارج از صنعت نفتازمانسها و نیز همایش

  هامراحل درخواست براي برگزاري همایش: 5 ماده

  همـراه  را همایش اطالعات، مشخصات و اطالعات مورد نیاز در فرم هاهمایش هاي برگزارکنندهسازمان -5-1

  . نمایندارسال می شورا /کارگروهبا نامه رسمی، به 

هـاي  اقل دو ماه پـیش از برگـزاري بـراي همـایش    حد ها،همایش هاي برگزار کنندهسازمانالزم است  :2تبصره

  .درخواست خود را ارسال نمایند 10المللی خارجیهاي بینهمایشبراي داخلی و شش ماه قبل 

 و نیـز   2بر اساس جدول پیوست شـماره  حسب مورد  شورا /کارگروه بررسی همایش پیشنهادي توسط -5-2

   . گیردها، صورت میخصوص تعیین تناسب همایش در 3 شماره تکمیل جدول پیوست

تعیین شورا  /کارگروهتوسط درخواست حمایت از همایش و تعیین نحوه و میزان مستندات هاي بررسی -5-3

   . گردداعالم میبرگزارکننده  هايسازمانو به 

  هاانواع حمایت بر اساس سطوح کیفی همایش :6ماده 

هـاي پیشـنهادي خـارج از    ها، بر اساس جدول تکمیل شده معیارهاي انتخاب همایشانواع حمایت از همایش

 شماره جداول(کسب شده  و تعیین نحوه حمایت از همایش ها و مشارکت در آنها بر اساس امتیازاتصنعت نفت 

  :عبارتند از) 3و2

  عالیهاي همایش -6-1

                                                 
   .می باشدمراجع ذیربط   منوط به دریافت مجوز از الزاماً المللی بین از همایشحمایت     ١٠
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زیـر مـورد    هـاي روشبه شورا  /صالحدیدکارگروهتوانند به ، می116-125با امتیاز در بازه  عالیهاي همایش 

   :حمایت قرار گیرند

 در سطح ارکان تابعه صنعت نفت رسانیاطالع 

 مربوطسایت  وب رسانی از طریقطالعا   

 نام ثبت  

  ارائه لوگوحمایت معنوي و 

 مقاله ارائه 

  علمی برگزاري پنل  

 سخنران کلیدي  معرفی 

 نمایشگاه در شرکت  

 آموزشی کارگاه در شرکت    

  اعطاي تندیس 

 بـا  ی کـه  هایهمایشفقط درمورد هاي اصلی و یا تابعه  شرکت /سایت وزارت نفترسانی در وب اطالع :3تبصره

   .باشدکان پذیر میامشورا  /صالحدید کارگروه  و با نظرشوند، ارزیابی میعالی امتیاز 

   خیلی خوبهاي همایش -6-2

طرق زیر مورد  هب شورا /کارگروه صالحدید به توانندمی 101-115با امتیازي در بازه  خیلی خوبهاي همایش

  :حمایت قرارگیرند

 در سطح ارکان تابعه صنعت نفت رسانی اطالع 

 نام ثبت  

 مقاله ارائه  

 نمایشگاه در شرکت 

 آموزشی کارگاه در شرکت    

  خوبهاي همایش -6-3

طرق زیـر   به شورا /کارگروه صالحدید به وانندت میتوانند می 85-100با امتیازي در بازه  خوبهمایش هاي 

  :مورد حمایت قرار گیرند

 در سطح ارکان تابعه صنعت نفت رسانیاطالع 

 ثبت نام 

 مقاله ارائه 
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  هاي متوسطهمایش -6-4

  .پذیردو مشارکتی در آنها صورت نمیگردیده ، حمایت ن85هاي با امتیاز کمتر از از همایش  

حمایـت   مـورد  موارد ،شورا/ کارگروهبا نظر ها، حمایت از همایش ییدأدر صورت تالزم به ذکر است که : 4تبصره 

  .شودل میا چند یا همه موارد را شاتواند یک می

وانین ق مطابق کشورخارج از صنعت نفت  هايسازمانسوي هاي مورد تقاضا از همایشحمایت مادي از : 5 تبصره

  .باشدممنوع میموضوعه 

 بایست با درخواست روابط عمـومی شـرکت  هاي تابعه آن، میاستفاده از لوگوي شرکت اصلی و شرکت: 6تبصره 

  . اداره کل روابط عمومی وزارت نفت صورت پذیرداز مجوز اخذ اصلی و 

 پژوهشـگاه صـنعت نفـت، دانشـگاه صـنعت نفـت، موسسـه       (استفاده از لوگوي وزارت نفت و ارکان تابعه آن: 7تبصره 

از بایسـت بـا اخـذ مجـوز     مـی ) از مخازن نفت وگـاز  و پژوهشکده ازدیاد برداشت مطالعات بین المللی انرژي

  .معاونت پژوهش و فناوري و اداره کل روابط عمومی وزارت نفت صورت پذیرد

 تاییـد  و توسط روابط عمومی شرکت اصلیکارگروه  تاییدحسب مورد پس از  همایش از حمایت مراتب :8تبصره 

   .شودمی اعالم متقاضی داره کل روابط عمومی وزارت نفت به سازمانتوسط ا شورا

  هاهاي حضور در همایشمحل تأمین هزینه -7ماده 

 /دانشگاه صـنعت نفـت   / هاهاي آموزشی شرکتاز محل بودجهها هاي شرکت در همایشمحل تأمین هزینه -7-1

 گـاز  مخازن نفت و از پژوهشکده ازدیاد برداشت /انرژي المللیبینموسسه مطالعات  /پژوهشگاه صنعت نفت

بینـی و  را در بودجه ساالنه خود پـیش ها  همایششرکت در هاي هزینهادارات آموزش  الزم است  .باشد می

  .منظور نمایند

تجهیـز   اداره کل آمـوزش و سالیانه بودجه آموزشی  درها یشهماشرکت در  هايینههزدر ستاد وزارت نفت  -7-2

  .بینی خواهد شدپیش وزارت نفت نیروي انسانی

  هاي صنعت نفتبرخوردار از انواع حمایت ،هاي برگزارکننده همایشتعهدات سازمان -8ماده 

 و  نسـخه از انتشـارات    یـک  ، موظفند تا  هاي صنعت نفتاز حمایت ها در صورت برخوردارياین سازمان -8-1

     . را براي صنعت نفت ارسال نمایند ي برگزار شدههااي همایشدستاوردهاي علمی و حرفه

 هاي برگزار کننده موظـف بـه  هاي برگزار شده، سازماندر صورت شرکت کارکنان صنعت نفت در همایش -8-2

از  پس هاي شرکت افراد در همایش، به منظور درج در پرونده آموزشی افراد حداکثر تا سه ماه نامهارسال گواهی

هـاي  از سـوي سـازمان   هااین امر در بررسی پیشنهادهاي آتی برگزاري همایش  بدیهی است. دنباشبرگزاري می

  . دقیق قرار خواهد گرفتبرگزارکننده مورد توجه 
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  نظارت بر حسن اجراي آیین نامه:   9ماده 

 در سـتاد وزارت نفـت برعهـده     و هاي اصلی بر عهـده کـارگروه  نامه در شرکتنظارت برحسن اجراي این آیین

ارزیـابی و تحلیـل    و نامـه آیـین  این ها در انطباق با مفادبررسی کیفی و محتوایی برگزاري همایش. باشدمی شورا

آمـوزش ذیـربط    /، پس از اجرا حسب مورد به عهده واحدهاي روابط عمـومی حمایتمورد هاي اثربخشی همایش

هـاي آتـی در اختیـار    سـال ر همـایش در  دگیـري بـراي شـرکت    تصمیم که نتایج حاصله به عنوان ابزار باشدمی

   .گیردمی قرار شورا/ کارگروه

 يمعـاون پـژوهش و فنـاور   بـه  تاییـد   صره تب 8و ماده  9نامه مشتمل بر یک مقدمه، دامنه شمول، این آیین

  . و از تاریخ ابالغ  الزم االجرا است ه یدرس وزارت نفت یروابط عمومو مدیرکل  وزارت نفت
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  همایش حمایت ازاطالعات بررسی و                                     )1 پیوستجدول 

                      :    تاریخ درخواست           

 

تابعه/شرکت هاي اصلی  ستاد وزارت نفت                                                      

    :مشخصات عمومی-الف

  :عنوان همایش به فارسی

Title of  the  Conference :   
                                                                                                                             

             

  :نام سازمان  برگزار کننده همایش

  )    کشوري(ملی بین المللی    :   سطح و گستره همایش

  :نام و نام خانوادگی دبیر همایش

  :سطح و مدرك تحصیلی دبیرهمایش

  :المللی یا شاخص هاي بارز داخلیرتبه بین

  : تاریخ برگزاري همایش

  
  روز.........  :دت همایشم

  شهرستان /نام استان

  :محل برپایی همایش

  :شماره تماس دبیرخانه

  :شماره نمابر دبیرخانه
  :آدرس پست الکترونیک

 

  :آدرس وب سایت همایش

  :آدرس دبیرخانه همایش

 :بیان اهداف و ضرورت برگزاري همایش -ب

  
  
  
  
  
  
  
  

  :و تخصصی همایش سرفصل هاي اصلی/بیان محورها -ج
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   :برگزارکنندگان همایش – د
ف

ردی
  

  نام سازمان
ــتگاه ــیس دس / ری

  مدیرعامل

/ دولتـــی

  غیردولتی

 رییس یـا دبیـر  

  همایش

سمت نماینـده  

  در سازمان 

1            

2            

3            

  )مرتبط یا غیر مرتبط با موضوع(توسط سازمان برگزار کنندهبیان سوابق برگزاري همایش دردوره ها و یا سالهاي گذشته  -ه

  عنوان همایش  ردیف

  سطح همایش

  ملی /بین المللی
تــــاریخ 

  برگزاري
  برگزارکننده  مکان برگزاري

  تعداد

شـــــرکت 

  کنندگان

1        

2        

3        

4        

  هایا دیگر سازمان هبرگزارکنندتوسط  قبل در ارتباط  با  موضوع  همایش هايمشابه در سال ههاي برگزار شدبیان سوابق همایش -و

  عنوان همایش  ردیف

  سطح همایش

بــــــــین 

  ملی/المللی

  برگزارکننده  مکان برگزاري  تاریخ برگزاري

  تعداد

شـــــرکت 

  کنندگان

1        

2        

3        

4        

  :گرددهایی که به صورت دوره اي و یا سالیانه برگزار میبودن همایش جنبه کاربرديبررسی  -ز

  : است ردیدهگ محصول ویا خدمت ارائه منجربه ذشتهگ هايهمایش در ازطرح پس که ایده، مقاله ویاطرحهایی تعدادپروژه،

  سال همایش  مقاله، طرح و یا ایده عنوان پروژه،  ردیف
نام دستگاه و یا سـازمان اسـتفاده کننـده از    

  طرح، ایده

1        

2        

3        

  : هاي گذشته مستندسازي و ارائه دستاوردهاي همایشنحوه  -ح

    لوح فشرده  مجموعه مقاالت      کتاب مجموعه مقاالت شامل چکیده  و یا تمام متن پوستر، کاتالوگ و بروشور چاپ شده  
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  .اندهایی که حمایت خود را از برگزاري همایش اعالم نمودههاي کتبی سازماننامهموافقت :حامیان مادي و معنوي همایش -ط

  نام سازمان  ردیف
ــوع  موضـــــــــ

  ماموریت/فعالیت

  نوع حمایت
  دیرعاملم/ نام رییس دستگاه

ــی / دولتــــ

  معنوي  مادي  غیردولتی

1              

2              

3              

4              

5              

  :اعضاي کمیته سیاستگذاري -ي
هـا،  هـا، دانشـگاه  وزارتخانـه نظیـر؛  اعضاي کمیته سیاستگذاري شامل افرادي از سازمانهاي تخصصی مرتبط باموضوع همایش 

  .سازمانها و سایر نهادها و مراکز می باشند

  سمت/ شغل  دانشگاه  تحصیلیرشته   سطح مدرك  نام ونام خانوادگی  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

  :اعضاي کمیته علمی -ك

  .باشنداعضاي کمیته علمی شامل افرادي است که داراي مدرك تحصیلی تخصصی مرتبط باموضوع همایش می

  سمت/ شغل  دانشگاه  رشته تحصیلی  سطح مدرك  نام ونام خانوادگی  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

  :سازمان ها و انجمن هاي علمی و حرفه اي ملی یا بین المللی شرکت کننده در همایش -ل

  کشور  نام سازمان  ردیف
  نوع سازمان

  ايحرفه  علمی

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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  :سازماندهی و برنامه ریزي همایش -م

  نتیجه  موضوع  ردیف

کـارت  (ارسال به موقع مستندات پیش از برگزاري همـایش    1

  با ذکر تاریخ    )پوستر  –فراخوان مقاله  –دعوت 

  

  :)مدعوین و شرکت کنندگان(همایش مخاطب  هايگروه-ن

  :.....................مبلغ ثبت نام پیشنهادي براي افراد عادي  : .....................پیش بینی تعداد شرکت کنندگان

: .............                                       مبلــــغ ثبــــت نــــام اســــاتید: ..............                            مبلــــغ ثبــــت نــــام دانشــــجویان

  : .............         سایر

 کارمنـدان دولتـی     اساتید دانشگاه     مسئولین دستگاههاي اجرایی      :   مخاطب اصلی همایش 

  ......سایر دانشجویان    

  ......سایر برپایی کارگاه آموزشی     برپایی نمایشگاه        :   هاي  جانبی در کنار همایشاجراي  برنامه

  :نحوه ارائه تبلیغات و اطالع رسانی در خصوص همایش -س

مکاتبه اي و تلویزیونیتبلیغات رسانه اینترنتیتأسیس وب سایت توزیع  پوستر و تراکت تبلیغـاتی 

  ......سایر

  :حضور خواهند یافت » المللیبین«عناوین کشورهایی که در همایشهاي  -ع

  

  

  :نام و نام خانوادگی 

   :سمت 

   :تاریخ و امضا 
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  هاي خارج از صنعت نفتهاي پیشنهادي از سوي سازمانمعیارهاي انتخاب همایش                )2پیوست جدول 

  
  

  
  
  
  
  

  هاشاخص  معیارها

)1
(

ب
س

الً نامنا
کام

  

)2
 (

ب
س

نامنا
  

)3
 (

ط
س

متو
  

)4
 (

ب
س

منا
  

)5
 (

ب
س

الً منا
کام

  

افزایش کارایی 

  وريو بهره

  هاي مورد نیاز وکارراهه شغلی افرادها، با آموزشسرفصل/محورها/همسویی اهداف

  سرفصل هاي همایش /محورها /جدید و بدیع بودن اهداف

  اي کارکنان سبب تغییر نگرش و رفتارحرفه

پتانسیل علمی، 

ــی  و  اجراتــــ

  ارتباطی

  به کارگیري دانش در محیط کار توسط افراد شرکت در همایش امکان

  )بسیار عام یا تخصصی نیست(دامنه شمول در حد معقول است

  داشتن بار دانشی و اجرایی  قابل قبول و ارتباط دانش به عمل توسط همایش

  المللی اي ملی یا بینهاي علمی و حرفهها و انجمنسازي و تعامل با سازمانتسهیل شبکه

اعتبار علمـی و  

  اي همایشحرفه

  هاي بارز داخلی المللی یا شاخصداشتن رتبه بین

  تخصصی دائمی برگزار کننده مبرز / هاي علمیداشتن دبیر شاخص و کمیته

  المللی ها و مجامع علمی برجسته در سطوح ملی و بینوجود برگزارکنندگانی از شخصیت

 شتن وب سایت و سازوکار اطالع رسانی مشخص و روزآمد اد

  داشتن حامیان مادي و معنوي معتبر  

 ســـازماندهی و

  ریزيبرنامه

  هاي مطرح شدهسرفصل /محورها /مشخص بودن اهداف

  ریزي شده هاي برنامههاي مطرح شده با زمانسرفصلو  ناسب محورهات

  هاها و مدیریت نشستبندي مناسب و منظم برگزاري شامل؛ فراخوان، داوري مقاالت، برنامه زمان

  ...) هاي دعوت و کارت(ارسال به موقع مستندات تکمیلی پیش از برگزاري همایش

   )کنندگانشرکتهاينشریات و گواهینامه(ارسال به موقع مستندات موردنیاز پس از برگزاري همایش

ــهیالت و                تســ

ــات   امکانـــــ

  برگزاري

  و اسکان افراد در طول مدت اجرااتخاذ تمهیدات الزم براي جابجایی

  مناسب بودن مکان برگزاري همایش 

  مناسب بودن نحوه پذیرایی و ارائه خدمات، در طی مدت اجرا

  نقل  وحمل اي، اینترنتی وسهولت دسترسی به تسهیالت رسانه

  هزینه
  نقل  وهاي جانبی اسکان وحملنام و هزینهمعقول و مقرون به صرفه بودن مبلغ ثبت

  شده براي شرکت کارکنان در همایش مربوطه، براي صنعتمیزان ارزش آفرینی بودجه صرف

و نحـوه  کیفیت 

  برگزاري

  مطلوب  به طور طی سالیان گذشته و ادواري همایش ستمربرگزاري م

  تناسب ظرفیت همایش با تعداد افراد ،رعایت ضوابط و استانداردهاي برگزاري نظیر



١٦ 
   

  

  تعیین نحوه حمایت از همایشها و مشارکت بر اساس امتیازات کسب شده                     ) 3پیوست جدول 

  

  تکمیل می شود شورا  /این قسمت توسط اعضاي کارگروه 

  ها در ستاد وزارت نفت شوراي هماهنگی و ساماندهی همایش              هاي اصلیها در شرکتبررسی و ساماندهی همایش هکارگرو

  امضا  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
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 نحوه مشارکت                            

  

  

  عنوان و امتیاز همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


