تاريخ .............................. :

بسمه تعالي

كد شناسايي .................... :

کاربرگ شماره ()2

شناسنامه عمومی همایش
الف – مشخصات عمومی همایش
دوره برگزاری□ :موردی □تکرارپذیر
سطح گستردگی همایش□ :بین المللی □ملی □ منطقه ای
محل دبیرخانه□ :خارج دانشگاه:
□داخل دانشگاه:
تلفن تماس دبیرخانه:

تلفکس دبیرخانه:

آدرس وبسایت:

پست الکترونیک:

مکان برگزاری همایش □خارج از دانشگاه. :
□داخل دانشگاه:
نمایشگاه جانبی□ :دارد □ندارد

(فرم درخواست رزرو سالن باید تکمیل گردد)
متراژ:

محل برگزاری نمایشگاه:

ب – افراد و سازمانهای همکار در برگزاری همایش
رئیس همایش:
دبیر کمیته اجرایی:
دبیر کمیته علمی:

تلفن همراه:
تلفن همراه:

ایمیل:
ایمیل:

تلفن همراه:

ایمیل:

اعضای کمیته علمی:

.1
.4
.7

.3
.6
.9

.2
.5
. .8

نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی در برگزاری همایش مشترک:

.2

.1
سازمانهای حامی همایش:

ردیف
1
2
3

نام سازمان/شرکت

دولتی/غیر دولتی

نوع حمایت

میزان حمایت مادی

تاريخ .............................. :
كد شناسايي .................... :

ج – تاریخهای مهم
تاریخ آغاز ثبت نام متقاضیان:

/

/

تاریخ ارسال مقاالت:

/

/

تاریخ آغاز همایش:

/

/

تاریخ پایان ثبت نام متقاضیان:
تاریخ اعالم نتیجه داوری:
مقاالت:
تاریخ پایان همایش:

/

/

/

/

/

/

د – مخاطبان همایش
دانشکدههای مرتبط با موضوع همایش:
نهادها ،سازمانها و شرکتهای مرتبط با موضوع همایش:
استانها و کشورهای مرتبط در همایشهای ملی و بینالمللی:

□نیاز ندارد

صدور گواهی حضور برای شرکت کنندگان □ :نیاز دارد

□از  151تا  311نفر
تعداد شرکت کنندگان در همایش□ :کمتر از  151نفر
مخاطب اصلی همایش □ :مسئولین دستگاههای اجرایی □ اساتید دانشگاه □کارمندان دولتی □ دانشجویان
در صورت انتخاب گزینه دانشجویان لطفا استدالل خود را بیان فرمایید.

□بیش از  311نفر
□دانش آموزان □سایر

هـ– نحوه اطالع رسانی همایش [مرتبط با روابط عمومی دانشگاه]

اطالع رسانی در وبسایت دانشگاه□ :نیاز دارد
اطالع رسانی در نشریه دانشگاه:

□نیاز ندارد

□نیاز دارد

□نیاز ندارد

تمامی همایشهای دانشگاه در پرتال دانشگاه الزهرا اطالع رسانی خواهدشد .لذا الزم است بنر  311*121پیکسلی همایش مذکور در اختیار کارشناس همایشهای معاونت پژوهش
و فناوری قرارگیرد.

و – مبلغ و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام توسط متقاضیان
هزینه ثبت نام دانشجویان
دانشگاه:
هزینه ثبت نام دانشجویان
سایر دانشگاهها:

هزینه ثبت نام اعضای هیات علمی
دانشگاه:
هزینه ثبت نام اعضای هیات علمی
سایر دانشگاهها:

هزینه ثبت نام
فارغالتحصیالن دانشگاه:
هزینه ثبت نام سایر
متقاضیان:

نام و نام خانوادگي رئیس همايش
امضاء و تاريخ

