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تقدیم هب
روح   پاک   پدرم

 هک عالماهن هب من آموخت ات چگوهن رد رعهص زندگی، ایستادگی را تجرهب کنم
و وجود انزنین   ماردم

کاری و عشق هک وجودم ربایش همه رنج بود و وجودش ربایم همه مهر ردیای بی کران فدا





به	نام	بی	همتای	مهربان
فعالیت	عمده	 آینده	نگر،	گردهمایی		ها	و	همایش		ها	در	میان	10	 بر	اساس	مطالعات	گروه		های	
سال		های	پیش	رو	خواهد	بود	و	بیش	از	پیش	رونق	خواهد	گرفت	و	طبعاً	سود	قابل	توجهی	نصیب	
طراحان،	مدیران	و	برگزارکنندگان	فعال	در	این	صنعت	خواهد	نمود		.	اما	در	همین	مقدمه	الزم	
است	یادآوری	شود	که	این	شغل	به	میزان	زیادی	مایه	تنیدگی	)استرس(	است	و	شدیداً	به	تالش	
شبانه	روزی	یک	تیم	کارآمد	خالق،	مبتکر،	نوآور	و	هماهنگ	وابسته	است		.	مقوله	قابل	توجه	آن	است	
که	این	صنعت	بسیار	کارآفرین	است	و	جمع	زیادی	از	افراد	متخصص	و	مجرب	باید	دست	به	دست	
دهند	تا	یک	همایش	برگزار	شود	و	عالوه	مدیران	و	اعضای	نهاد		های	برگزارکننده،	گروه		های	بی	شمار	
دیگری	هم	باید	در	این	راه	همکاری	کنند،	از	جمله	سازندگان	فیلم		ها	و	کلیپ		ها،	کارشناسان	نور،	
صدا	و	تأسیسات،	صاحبان،	مدیران	و	کارکنان	سالن		ها	و	تاالر	ها،	کارکنان	کیترینگ		ها،	رانندگان،	
هتل		ها،	آپارتمان	هتل		ها،	بنگاه		های	مسافرتی	و	خطوط	هوایی،	شرکت		های	تدارکات	غذا	و	نوشابه	

و	سخن	کوتاه	لشکری	عظیم	باید	تا	یک	گردهمایی	تشکیل	شود	و	به	انجام	رسد		.	
که	 امید	 می	پردازد		.	 همایش		ها	 و	 کنفرانس		ها	 مدیریت	 با	 مرتبط	 قسمت		های	 به	 حاضر	 کتاب	

مدنظر	مدیران	قسمت		های	مختلف	این	صنعت	قرار	گیرد	و	به	کار	آید		.

و من اهلل التوفیق و علیه التکالن

                                                                                                        علی محمد بیدارمغز 

پیشگفتار



معرفی

آیا	شما	می	خواهید	یک	همایش	برگزار	کنید،	اما	نمی	دانید	از	کجا	شروع	کنید؟
این	کتاب	می	تواند	راهنمای	شما	باشد		.

برنامه	ریزی	یک	همایش	کمک	 این	راهنمای	گام	به	گام	که	شما	را	برای	 سازمانی	رفتار	کنید:	
می	کند،	ابزاری	عملی	است	که	به	شما	اجازه	می	دهد	تا	مسیر	درست	را	برای	برگزاری	صحیح	یک	
گردهمایی	انتخاب	کنید،	از	اشتبا	هات	جلوگیری	کنید	تا	در	مواقع		بحرانی،	راهنمای	شما	برای	
رفع	مشکل	باشد		.	»داشتن	یک	جدول	زمانی	سنجیده	و	واقعی	و	شرح	مکتوب	وظایف	کمیته		ها	و	

اعضای	آن		ها	یک	راهکار	سازمانی	ثابت	شده	است		.«
انجام	 این	روز	ها	الزم	نیست	که	شما	همه	چیز	را	دستی	 دقیق	تر	ولی	نه	سخت	تر	کار	کنید:	
دهید		.	این	کتاب	شامل	راهنمایی	و	ترفند	ها	در	مورد	چگونگی	استفاده	شما	از	نرم	افزار	های	موجود	
به	شما	کمک	 آنالین	است	که	 برنامه	 مثاًل	»مدیر	کنفرانس«،	یک	 است		.	 برگزاری	یک	همایش	

می	کند	تا	موارد	زیر	را	مشخص	و	اجرا	کنید:
*	اهداف	کنفرانس

*	راه	اندازی	ثبت	نام	
*	ارسال	دعوت	نامه		ها

*رزرو	وسایل	نقلیه
*	جمع	آوری	خالصه	و	اصل	مقاالت

*	رأی	گیری	و	مدیریت	برنامه		ها
*	مدیریت	وسایل	صوتی	و	تصویری

*	برقراری	ارتباط	با		شرکت	کنندگان،		جمع	آوری	تعرفه		ها	و	کمک		های	مالی	
*	ارزیابی	کنفرانس	

در	سراسر	این	کتاب	چگونگی	استفاده	از		نرم	افزار	»مدیر	کنفرانس«	برای	سازماندهی	و	توفیق	
بیشتر	همایش	شرح	داده	شده	است		.
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1  . چرا سازماندهی یک کنفرانس؟
روحیه	 اغنای	 راستای	 در	 تالشی	 صنفی	 و	 تخصصی	 علمی،	 سمینار		های	 و	 همایش	 برگزاری	
جست	وجو	گر	و	کاوشگر	جوامع	علمی،	متخصص	و	اصناف	مختلف	برای	کسب	معلومات	بیشتر	و	
اطالع	از	یافته		های	جدید	در	عرصه		های	مورد	نظر	آن		هاست		.	عالوه	بر	آن،	برگزاری	همایش		ها	به	
تجمیع	تجربیات،	برقراری	ارتباط	مستقیم	و	رودر	روی	پژوهشگران،	محققان	و	علم	آموزان	و	نیز	

ایجاد	زمینه	ای	برای	فعالیت		های	بهتر	کارشناسان	و	صاحبان	حرفه		های	مختلف	است		.	
و	 ملی	 همایش		های	 برگزاری	 سازمان	 هر	 روابط	عمومی	 مهم	 فعالیت		های	 از	 یکی	 طرفی	 از	
بین	المللی	است	که	از	طریق	همکاری	مشترک	دفتر	همکاری		های	علمی	و		بین	المللی	دانشگاه		ها	
انجام	 بهتر	 هرچه	 راستای	 در	 می	شود		.	 اجرا	 سازمان		ها	 و	 تحقیقات	 مراکز	 آموزشی،	 گروه		های	 با	
شدن	همایش		ها،	در	این	کتاب،	مجموعه	ای	از	روش		ها	و	ترفند		هایی	را	تحت	عنوان	راهنمای	جامع	

برگزاری	همایش		ها	تنظیم	شده	است		.
در	این	راهنما	سعی	شده	است	وظایف	واحد	های	مختلف	و	نیز	واحدهای	زیر	مجموعه		روابط	عمومی	
با	جزئیات	کامل	بیان	شود	تا	راهنمای	مناسبی	برای		برگزارکنندگان	همایش		ها	باشد		.	در	همین	
راستا	واحد	های	عملیاتی	معاونت	پژوهشی	سازمان	و		نهاد،	خدماتی	را	توسط	کارشناسان	واحد	در	
زمان	معین	با	هماهنگی	و	پیگیری	دفتر		روابط	عمومی	و	در	خصوص	همایش		های		بین	المللی،	امور	

بین	الملل	و	دبیرخانه	همایش	ارائه	می	کند		.
و	 برگزارکنندگان	کنفرانس		ها	 فراروی	 از	مشکالت	 بتواند	بخشی	 برنامه	 این	 اجرای	 امید	است	

سمینار		ها	را	حل	کرده،	در	برگزاری	همایش		هایی	پربار،	مفید	واقع	شود		.
قبل	از	پرداختن	به	موضوع	نحوه	برگزاری	کنفرانس	رسیدگی	به	مزایای	یک	کنفرانس	ضروری	
است		.	سه	نوع	از	جلسات	)سمینار،	کارگاه	و	کنفرانس(	یک	گردهمایی	می	باشد	که	جزء	وسیع	ترین	

جلسات	است	که	به	منظور	ارائه	فرصت	به	دیگران	برگزار	می	شود:
•	دیدار	دانشجویان،	پژوهشگران،	استادان	و	غیره	با	یکدیگر

•	استفاده	از	فرهنگ	سایر	کشور	های	و	ایده		های	کاربردی	آن		ها
•	دیدار	قومیت		ها	با	فرهنگ		های	گوناگون	یک	کشور	و	یا	حتی	از	کشور		های	دیگر

•	آشنا	شدن	با	دیگر	پژوهش		ها،	پروژه		ها	و	غیره
•	شناسایی	افراد	و	سازمان		های	توانمند	در	حوزه	تخصص		های	مربوطه

•	ایجاد	انگیزه	و	رقابت	بین	دانشجویان،	کارمندان	و	در	کل	مخاطبان	گردهمایی		ها	
•	جذب	دانشجویان	جدید	و	فعال	در	انجمن		ها	و	دانشگاه	

•	ایجاد	و	تداوم	شبکه	ارتباط	با	اعضای	سایر	مؤسسات	و	دانشجویان	دانشگاه		های	دیگر		
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•	ترویج	فرهنگ	تحقیقات	و	دریافت	بازخورد
•	استفاده	از	دانش		ها	و	نوآور	ی		های	سایر	کشور		ها

ایده برگزاری کنفرانس

در	آغاز،	ایده	برگزاری	یک	کنفرانس	و	بدون	هر	گونه	اطالعات	خاصی	است	که	معموالً	توسط	
می	بینید	 نیاز	 و	 هستید	 آن	شخص	 شما	 اگر	 می	شود		.		 ارائه	 صاحب	اندیشه	 و	 عالقه	مند	 نفر	 یک	
ایده		های	خود	را	در	دپارتمان	خود	گسترش	دهید،	الزم	است	شما	با	یک	گروه	با	حداقل	دو،	سه	

نفر	از	همکاران	خود	آماده	کار	شوید		.

قبل از آماده سازی

برای	سازمان	دادن	کنفرانس،	یک	گروه	دو	،	سه	نفری	کافی	نخواهد	بود،	شما	نیازمند	هستید	
دانشجویانی	که	در	این	رشته	فعالیت	دارند	و	یا	عالقه	مند	هستند	را	جذب	کنید			.

در	پایان	الزم	است	از	دکتر	علی	محمد	بیدارمغز	عزیز	که	افتخار	دادند	و	مقدمه	ای	بر	این	کتاب	
انتشارات	 و	 آقای	رضا	هوشمند	 از	 باشم.	همچنین	سپاس	بسیار	 را	داشته	 نوشتند،	کمال	تشکر	
مشق	شب	دارم	که	زحمت	انتشار	این	کتاب	را	تقبل	کردند	و	هماهنگی	های	الزم	برای	انتشار	این	
اثر	را	انجام	دادند.	به	طور	یقین	هیچ	اثر	علمی	و	پژوهشی	خالی	از	اشکال	نیست،	نظر	شما	عزیزان	
می	تواند	راهگشای	من	و	سایر	محققان	این	حوزه	باشد،	پیشنهادهای	خود	را	از	طریق	انتشارات	با	

من	در	میان	بگذارید	تا	در	ویرایش	های	بعدی	مد	نظر	قرار	گیرد.

تعاریف اصطالحات رایج

که	ضمن	 باتجربه	 افراد	 و	 متخصصان	 از	 متشکل	 رسمی	،	 است	 گردهمایی	 کنگره:	 ـ	 همایش	
انجام	شده	در	موضوع	علمی	مشخص	 نتایج	تحقیقات	و	پژوهش		های	 تازه		های	علمی،	 آن،	طرح	
به	صورت	ارائه	مقاله،	سخنرانی	و	پوستر	برگزار	می	شود		.	کنگره،	دارای	سخنرانان	متعدد	بوده،	به	
صورت	دور	ه	ای	از	یک	تا	پنج	سال	یکبار	تکرار	می	شود		.	طول	مدت	کنگره	معموالً	سه	روز	یا	بیشتر	

است		.	برای	برگزاری	کنگره	تشکیل	تعدادی	کمیته	تخصصی	ضرورت	دارد		.
 همایش ـ کنگره  بین المللی: همایشی	با	ویژگی		های	زیر	است:

الف(	به	تصویب	هیئت	وزیران	رسیده	باشد		.
ب(	با	مشارکت	یک	یا	چند	سازمان	یا	انجمن	تخصصی	خارجی	برگزار	شود		.

ج(	حداقل	5	سخنران	از	3	کشور	خارجی	در	آن	مشارکت	علمی	داشته	باشند		.
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د(	دارای	هدف	و	موضوع		بین	المللی	باشد		.	)مخاطبانی	از	ملیت		های	گوناگون	داشته	یا	موضوع	
مورد	عالقه	ملیت		های	مختلف	را	مورد	بحث	قرار	دهد		.(

تازه		های	 بیان	 آن	 هدف	 که	 است	 گردهمایی		هایی	 و	 اجتماعات	 )سمینار(:	 هم اندیشی   
حرف	های	 و	 مشکالت	 حل	 و	 چاره	جویی	 جهت	 در	 اطالعات	 تجدید	 و	 تجربیات	 مبادله	 علمی،	
شرکت	کنندگان	است		.	سمینار	به	صورت	ارائه	سخنرانی،	میزگرد،	پانل	و	جلسات	پرسش	و	پاسخ	

ارائه	می	شود	و	طول	مدت	آن	بیش	از	یک	روز	و	معموالً	دو	تا	سه	روز	است		.
 گردهمایی  ) کنفرانس(:	نشست		ها	و	اجتماعاتی	که	به	منظور	شور	و	بحث	در	یک	زمینه	
طریق	 از	 مهم	 مشکالت	 و	 مسائل	 درباره	 را	 نظرات	خود	 افراد،	 آن	 در	 و	 می	شود	 تشکیل	 خاص	
مطرح	 	)Case	Report( جالب	 موارد	 گزارش	 و	 میزگرد	 پاسخ،	 و	 پرسش	 جلسات	 سخنرانی،	
شود		.	 تشکیل	 دور	ه	ای	 جلسات	 صورت	 به	 یا	 روز	 یک	 طی	 در	 می	تواند	 نشست		ها	 این	 می	کنند		.	
چنانچه	این	جلسات	به	صورت	ادواری	تشکیل	شود	به	آن	کنفرانس		های	دوره	ای	اطالق	می	شود		.

تخصصی	 فوق	 و	 تخصصی	 و	 علمی	 مسائل	 آموزش	 منظور	 به	  هم  نشست )سمپوزیوم(:	
در	 می	شود		.	 برگزار	 مقاله	 ارائه	 و	 بحث	 کار	گروهی،	 به	صورت	سخنرانی،	 موضوعی	خاص	 درباره	
مخاطبان	 می	پردازند		.	 بحث	 به	 موضوع	 از	 خاصی	 جنبه	 درباره	 سخنرانان	 از	 یک	 هر	 سمپوزیوم	

سمپوزیوم	افراد	متخصص	و	صاحبنظر	می	باشند		.	طول	مدت	سمپوزیوم	معموالً	یک	روز	است		.

مینا نظری 
  پاییز 96
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مقدمات اولیه برگزاری هامیش

یا	 دانشگاه	 تحقیقات	در	 یا	مرکز	 آموزشی	 از	طرف	گروه	 برگزاری	همایش	 تقاضای	 1.	وصول	
برگزاری	 برای	 انجمن		ها	 با	 انجمن	مربوطه	)در	صورت	همکاری	 به	همراه		تأیید	 سازمان	مربوطه	

همایش(	به		روابط	عمومی	با	ذکر	عنوان	و	نوع	همایش	و	تاریخ	برگزاری		.
		2.	درخواست	برگزاری	همایش	در	صورتی	قابل	طرح	در	شورای	برگزاری	مراسم		ها	و	گردهمایی		ها	

خواهد	بود	که	همایش	برای	ارائه	نتایج	تحقیقات	برگزار	شده،	دارای	فراخوان	مقاله	باشد		.
	3.	با	توجه	به	اینکه	در	نظام	ارزشیابی	سازمان		ها	و	دانشگاه		ها،	هر	همایش		بین	المللی	100	امتیاز	
و	همایش	کشوری	به	ازای	هر	روز	5	امتیاز	)حداکثر	تا	سقف100	امتیاز	در	سال(	دارا	باشد،	لذا	

همایش		های		بین	المللی	از	اهمیت	و	اولویت	ویژه		ای	برخوردار	هستند		.
و	 تاریخ	 برگزاری،	 کلیات	 تصویب	 و	 دانشگاه	 و	 سازمان	 پژوهشی	 شورای	 در	 موضوع	 طرح	 	.4	
ارائه	دالیل	 از		برگزارکنندگان	دعوت	شود	جهت	 این	مرحله	ممکن	است	 بودجه		.	)در	 اختصاص	

برگزاری	همایش	در	جلسه	شورای	پژوهشی		روابط	عمومی	سازمان	و	دانشگاه	حضور	یابند		.(
5.	ابالغ	تصویب	برگزاری	همایش	به		برگزارکنندگان	)پیشنهاددهندگان	همایش(

6.	برگزاری	جلسه	هماهنگی	داخلی	همایش	توسط	برگزارکنندگان	جهت	تعیین	دبیر	همایش،	
دبیر	اجرایی	و	دبیر	علمی	و		پیشنهاد	کتبی	موضوع	به	شورای	پژوهشی		.

7.		پیشنهاد	دبیر	همایش	و	دبیر	اجرایی	و	علمی	همایش	از	طرف	معاونت	پژوهشی	به	ریاست	
سازمان	و	یا	دانشگاه	جهت	صدور	و	ابالغ	حکم		.

8.	برگزاری	اولین	جلسه	هماهنگی	با	حضور	معاون	پژوهشی،	دبیر	همایش،	مدیر		روابط	عمومی	
و	امور		بین	الملل	و	دبیر	اجرایی	و	علمی	همایش	به	منظور		تصمیم	گیری		.

الف(	تعیین	نام،	تاریخ	دقیق،	مدت	و	نوع	همایش	)	بین	الملل	و	داخلی(،	محل		دبیرخانه،	مکان	
برگزاری	همایش		.
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ب(	بررسی	چگونگی		تأمین	و	هزینه		منابع	مالی	همایش	شامل	نوع	تعامل	با	سازمان	ها	و	حامیان	
خارج	از	سازمان		.

ج(	بررسی	رئوس	وظایف	کمیته	اجرایی	و	نوع	و	چگونگی	همکاری	معاونت	پژوهشی	در	برگزاری	
همایش		.

د(	طرح	و	بیان		پیشنهادات	و	تجربیات	و	توصیه		های	الزم	در	خصوص	نحوه	برگزاری	هر	چه	
بهتر	همایش		.

9.	انجام	مکاتبات	الزم	جهت	اخذ	مجوز	همایش		های	بین	المللی	از	هیئت	دولت،	وزارت	فرهنگ	
و	ارشاد	اسالمی	توسط	مدیریت		روابط	عمومی	وامور		بین	الملل			.

10.	صدور	احکام	اعضای	کمیته	های	علمی	و	اجرایی	همایش	توسط	دبیر	همایش		.

VIP اتاق
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ترکیب و رشح وظایف کمیته علمی هامیش

تشکیل	 مسئول	 دانشگاه	 یا	 و	 سازمان	 ریاست	 از	 ابالغ	 دریافت	 و	 تعیین	 از	 پس	 علمی	 دبیر	
کمیته	علمی	همایش	است	که	مرکب	از	متخصصان	فن	مربوطه	به	خصوص	افراد	باتجربه	و	متبحر	
را	تضمین	می	کند		.	 و	غنای	علمی	همایش	 اعتبار	 افزایش	 در	زمینه	علمی	همایش	می	باشد	که	
در	 عضویت	 نیز	جهت	 کشور	 سازمان	های	 و	 دانشگاه	ها	 سایر	 صاحب	نام	 متخصصان	 از	 همچنین	

کمیته	علمی	همایش	دعوت	به	عمل	می	آید		.

رشح وظایف کمیته علمی

ـ	پژوهشی	همایش	و	تعیین	فرم	و	قالب	مورد	نظر	جهت	دریافت	خالصه	مقاالت •	تعیین	محور		های	علمی	
•	انتخاب	هیئت	داوران	همایش

•	تنظیم	چک	لیست	استاندارد	جهت	داوری	مقاالت	براساس	متدولوژی	و	محتوای	علمی	مقاله	
به	صورت	سخنرانی	و	پوستر

•	پیگیری	دریافت	و	ارسال	مقاالت	جهت	اعالم	به		دبیرخانه	جهت	انعکاس	موضوع	به	نویسندگان	مقاله
•	تنظیم	کتابچه	خالصه	مقاالت	و	ارائه	به	کمیته	اجرایی	جهت	پیگیری	و	چاپ

•	تکمیل	چک	لیست		های	مربوطه	جهت	دریافت	امتیاز	آموزش	مداوم	همایش	و	ارائه	به	کمیته	
اجرایی	جهت	اقدام	از	طریق	مرکز	آموزش	و	تحقیقات	مداوم	دانشگاه	و	یا	سازمان

تعیین	سخنران		ها،	 برنامه	سخنرانی	ها،	 و	 عناوین	 )تنظیم	 همایش	 علمی	 برنامه		های	 تنظیم	 	•
کارگاه	های	جنبی،	نمایشگاه	های	جنبی	و	طول	مدت	هر	سخنرانی(

 دبیر کمیته علمی 

 کمیته اجرایی

تنظیم 
برنامه هاي 

 علمی همایش

پیگیري دریافت 
 مقاالت

تنظیم 
چک لیست 

 داوري

انتخاب و معرفی 
 هیئت داوران

تعیین محورهاي 
 علمی همایش

تنظیم 
کتابچه 
 علمی

تکمیل 
چک لیست 

 آموزش
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ترکیب و رشح وظایف کمیته اجرایی هامیش

دبیر	اجرایی	همایش	پس	از	تعیین	و	دریافت	ابالغ	از	طرف	ریاست	سازمان	و	یا	دانشگاه	مبادرت	
توانمندی		های	 دارای	 و	 متناسب	 افراد	 همایش	 اجرایی	 دبیر	 می	کند		.	 اجرایی	 کمیته	 تشکیل	 به	
الزم	را	جهت	عضویت	در	کمیته	اجرایی	و	شرکت	در	جلسات	دعوت	می	کند		.		پیشنهاد	می	شود	از	
دانشجویان	عالقه	مند	و	دارای	توانمندی		های	الزم	در	قالب	کار	دانشجویی	نیز	کمک	گرفته	شود		.

رشح وظایف کمیته اجرایی هامیش

•	تنظیم	برنامه	اجرایی	همایش
•	تشکیل		واحد	های	عملیاتی	کمیته	اجرایی	و	انتصاب	مسئوالن	مربوطه

•	تعیین	محل	برگزاری	همایش	و	بازدید	و	بررسی	امکانات	و	رفع	کمبود	های	احتمالی	
•	تعیین	محل	اسکان	مدعوین	ویژه	و	بازدید	و	بررسی	امکانات	و	رفع	کمبود	های	احتمالی

•	تعیین	میزان	وجه	ثبت	نام	با	در	نظرگرفتن	هزینه		های	برنامه	و	اعتبارات	آن،	با	هماهنگی	مرکز	
آموزش	مداوم	دانشگاه	و	یا	سازمان

•	اقدام	جهت	دریافت	امتیاز	آموزش	مداوم	همایش	از	طریق	دفتر	آموزش	و	تحقیقات	مداوم	
دانشگاه	و	یا	سازمان

•	پیگیری	و	نظارت	بر	اجرای	تمامی	فعالیت		های	مشخص	شده	جهت	واحد	های	عملیاتی	کمیته	
اجرایی	که	به	طور	مبسوط	در	ادامه	ذکر	شده	است		.

•	واحد	های	عملیاتی	کمیته	اجرایی	با	هماهنگی		روابط	عمومی،	شامل:
- دبیرخانه،	هماهنگی	و	تبلیغات

- انتشارات
- تدارکات
- تشریفات

- سمعی	و	بصری
- طراحی	و	امور	سایت
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 امورمالی دبیر کمیته اجرایی 

 کمیته اجرایی

 طراحی 
 سایتو امور 

تشریفات 
 عمومیروابط

دبیر خانه  انتشارات تدارکات
هماهنگی، 

 تبلیغات

سمعی و 
 بصری

رشح وظایف دبیرخانه هامیش

	دبیرخانه	مهم	ترین	جزء	تشکیالت	اجرایی	و	کانون	رهبری	و	هماهنگی	فعالیت	های	اجرایی	یک	
همایش	است		.	اهم	فعالیت	های		دبیرخانه	همایش	به	طور	خالصه	شامل	موارد	زیر	است:

•	پیگیری	تشکیل	جلسات	هماهنگی	بین		برگزارکنندگان	و	کمیته		های	مختلف	همایش	،	تنظیم	
صورتجلسات	و	پیگیری	مصوبات

•	پایش	مداوم	روند	اقدامات	اجرایی	مطابق	با	جداول	زمان	بندی	همایش	)مطابق	این	راهنما(	و	
پیگیری	اعالم	گزارش	آن	به	مدیریت		روابط	عمومی	و	امور		بین	الملل	دانشگاه	و	یا	سازمان

انجام	کلی	روند	مربوط	به	پذیرش	مقاله،	ارسال	مقاله	به	دبیر	علمی	همایش	و		جمع	آوری	 	•
نظرات	هیئت	داوران	با	هماهنگی	دبیر	علمی

بانکی	 فیش	 و		جمع	آوری	 دریافت	 ثبت	نام	کنندگان،	 آمار	 ثبت	نام،	 روند	 از	 اطالع	 کسب	 	•
ثبت	نام	کنندگان

•	انجام	کلیه	امور	مکاتباتی	همایش،	تبلیغات،	اطالع	رسانی	همایش
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