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  ن المللي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريفرم اعالم اطالعات برگزاري همايش هاي بي

 بسمه تعالي
  اطالعات برگزاري همايش هاي بين المللي

  

  :عنوان

  :هدف از برگزاري

  :دستگاه يا سازمان برگزاركننده

  :محل برگزاري                                                                   :                زمان برگزاري

  :تعداد و تركيب شركت كنندگان

  )ارزي و ريالي(ميزان بار مالي 

  :محل و نحوه تامين اعتبار
 اعتبارات دستگاه يا سازمان برگزار كننده -الف

  هزينه هاي شخصي مربوط، توسط متقاضيان پرداخت مي شود -ب
  كمك اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي -ج
  كمك سازمان هاي بين المللي -د
  .توضيح داده شوديرسا-ه

  :ساير توضيحات ضروري

  

  

٢٧فرم شماره -ژوهشپ  
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  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوريمجوز همايش ها از فرم درخواست 

  باسمه تعالي
  كارگروه ساماندهي همايش ها

  فرم اطالعات همايش  -1شماره 

  :مشخصات عمومي -الف

   : عنوان همايش 
  :  دستگاه برگزار كننده همايش/ شركت/نام سازمان

  دانشگاه لرستان                                     
  
  استاني )    كشوري(مليبين المللي    :   سطح و گستره همايش  

   :نام و نام خانوادگي دبير همايش

  : سطح و مدرك تحصيلي دبيرهمايش
  شهر خرم آباد : حل برپايي همايشنام شهر و م  : تاريخ برگزاري همايش
 vc.research@lu.ac.ir       :آدرس پست الكترونيك  0661-6200092 :شماره تماس ضروري

  465جاده تهران، دانشگاه لرستان ، معاونت پژوهش و فناوري، صندوق پستي 5استان لرستان، خرم آباد، كيلومتر   :آدرس دبيرخانه همايش

 :برگزاري همايشبيان اهداف و ضرورت  -ب

 

  :بيان محورهاي اصلي و تخصصي همايش -ج

  
  
 

  

 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
 انساني رئيس مجهور

 امور مديريت عملكرد
 

تاريخ تنظيم 
:درخواست  

 

٢٨فرم شماره -پژوهش  
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 ]ذكر گردد برگزار كننده اصلي همايشلطفاً در رديف اول فقط عنوان  [ :همايش كنندگان برگزار - د 

  مديرعامل/ رييس دستگاه  دستگاه/شركت/ نام سازمان  رديف
/ دولتي

  غيردولتي
) مسئول(نماينده 

  برگزاري همايش
نماينده در سازمان  سمت

  دستگاه/
1            
2            
3            

  )مرتبط و  غير مرتبط با موضوع(  :دستگاه برگزار كننده/ شركت / توسط سازمانبيان سوابق  برگزاري همايش در دوره ها و يا سالهاي گذشته  - ه

  عنوان همايش رديف
 سطح همايش

ملي /بين المللي
 استاني/

  تعداد  برگزاركننده  اريمكان برگز  تاريخ برگزاري
  شركت كنندگان

1     

2    

3    

   :توسط خود سازمان، شركت و يا  ديگر دستگاهها  بيان سوابق  همايشهاي برگزار شده در دوره ها ي قبل؛  در ارتباط  با  موضوع  همايش يادشده -و

  دادتع  برگزار كننده  مكان برگزاري  تاريخ برگزاري  عنوان همايش رديف
 شركت كنندگان

  : همايش سطح
  ملي يا و المللي بين

1     

2      

3      

4      

  :بودن همايشهايي كه به صورت دوره اي و يا ساليانه برگزار مي گردد جنبه كاربرديبررسي  -ز

  :   است گرديده محصول يا و خدمت ارائه به منجر گذشته هاي همايش در طرح از پس كه يطرح هاي يا ، مقاله و ايده پروژه، تعداد

  نام دستگاه و يا سازمان استفاده كننده از طرح، ايده  سال همايش  عنوان پروژه، مقاله، طرح و يا ايده رديف
1         
2         
3        
4        
5        
6        
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  : نحوه مستندسازي و ارائه دستاوردهاي همايشهاي گذشته  -ط

      لوح فشرده  جمموعه مقاالت       کتاب جمموعه مقاالت شامل چکيده  و يا متام منت
 ساير......  

  .)دنامه كتبي موافقت سازمانهايي كه حمايت خود را از برگزاري همايش اعالم نموده اند مي بايست به همراه درخواست به آدرس ايميل ارسال شو(: حمايت كنندگان از همايش -س

  ماموريت/موضوع فعاليت  دستگاه/شركت/ نام سازمان  رديف
/ نام رييس دستگاه

  مديرعامل
/ دولتي

  غيردولتي
1          
2          
3          
4          
5          

  :اعضاي كميته سياستگذاري -ق
دانشگاه مهايش از قبيل وزارختانه ها،  موضوع با مرتبط ختصصی اعضاي آميته سياستگذاري شامل افرادی از سازماهنای

 .، سازماهنا و ساير هنادها و مراکز می باشندها

  سمت/ شغل  دانشگاه  رشته تحصيلي  سطح مدرك  نام ونام خانوادگي  رديف
1           

2           

3           

4          

5          

  :اعضاي كميته علمي - ك
 .دمهايش می باشن موضوع با مرتبط ختصصی حتصيلی مدرک دارای اعضاي آميته علمي شامل افرادی است که

  سمت/ شغل  دانشگاه  رشته تحصيلي  سطح مدرك  نام ونام خانوادگي  رديف
1           

2           

3          

4          

5          

6          

7          
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  ):مدعوين و شركت كنندگان(گروه هاي مخاطب همايش  -ل 

  :قالهمبلغ ثبت نام پيشنهادي براي افراد عادي با ارائه م  : پيش بيني تعداد شركت كنندگان
  : مبلغ ثبت نام دانشجويان

  : .............         ساير:                                  مبلغ ثبت نام اساتيد  
آارمندان  اساتيد دانشگاه     مسئولني دستگاههاي اجرايي      :   مخاطب اصلي همايش 

 ......ساير دانشجويان     دوليت    
برپايی کارگاه آموزشی       برپايی منايشگاه        :   جانبي در كنار همايش  اجراي  برنامه هاي

 نشست های ختصصی با حضور مسئوالن دستگاه های اجرائی و اساتيد دانشگاه: ساير  

  :نحوه ارائه تبليغات و اطالع رساني در خصوص همايش -م
      تبليغات رسانه ای و تلويزيونی  اينرتنتی    تأسيس وب سايت  توزيع  پوسرت

 ......ساير و تراکت تبليغاتی    

  :حضور خواهند يافت » بين المللي«و يا » ملي«كشورهايي كه در همايشهاي /عناوين استانها - ن
  :كشورها شركت كننده در همايش/عناوين استانها

  

  :پيش بيني هزينه هاي همايش - ع

  )ريال(مبلغ برآورد شده   نفر/ينه هر واحدميانگين هز  تعداد كل  عنوان هزينه  رديف
       )مكان برگزاري(هزينه سالن  1
       حق الزحمه كميته علمي 2
       حق الزحمه كميته اجرايي 3
       هزينه غذا و پذيرايي 4
       هدايا و جوايز 5
       ساير 6

    
  :پيش بيني درآمدهاي همايش -غ

  )ريال(مبلغ برآورد شده   نفر/ر سازمانميزان درآمد  ه  تعداد كل  عنوان درآمد  رديف
       ثبت نام متقاضيان 1
       اسپانسرها/حمايت كنندگان 2
       ساير 3
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