آیین نامه برگزاری کنفرانس انجمن شبكه هوشمند انرژی ایران

مقدمه  :کنفرانس انجمن شبكه هوشمند انرژي ایران با هدف گسترش پژوهشهاي بنيادي ،کاربردي و توسعهاي در حوزه
شبكههاي هوشمند انرژي ،پيشبرد مرزهاي دانش و روزآمد سازي آگاهی جامعه علمی از آخرین دستاوردهاي علمی و فنی در
جهان در موضوع فعاليت انجمن شبكه هوشمند انرژي ایران پایهگذاري میشود .آیيننامه حاضر به منظور برگزاري منسجم این
کنفرانس در در جلسه مورخ ..........شوراي اجرایی انجمن شبكه هوشمند انرژي ایران به تصویب رسيد.
ماده  :1این کنفرانس توسط یكی از دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی کشور و با همكاري انجمن شبكه هوشمند انرژي ایران ،که
در این آیين نامه انجمن ناميده میشود طی چند روز پياپی در محدوده ماههاي خرداد و تير هر سال با نام فارسی "کنفرانس شبكه
هاي الكتریكی هوشمند ایران" و نام انگليسی "  " Iranian Conference on Smart Gridsبرگزار میشود.
ماده  :2شوراي اجرایی انجمن شبكه هوشمند انرژي ایران ميزبان کنفرانس را ،که یكی از دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی کشور
است و در این آیيننامه برگزارکننده ناميده میشود مشخص مینماید.
تبصره -1دبير کنفرانس با توافق انجمن و برگزارکننده تعيين می شود و رئيس کنفرانس عموما باالترین مقام موسسه
برگزارکننده خواهد بود.
ماده  :3جهت برگزاري هر کنفرانس ،حداکثر یک ماه پس از کنفرانس قبلی یک کميته علمی از ميان اعضاي هيأت علمی دانشگاه
ها و مؤسسات پژوهشی کشور که داراي تجربه کاري در زمينه آموزش یا پژوهش مرتبط با موضوع کنفرانس باشند به شرح زیر
تشكيل می شود:
الف -دبير کنفرانس
ب -رئيس کميته آموزش و پژوهش انجمن
پ -شش نفر با انتخاب برگزارکننده
ت -شش نفر با انتخاب شوراي اجرایی انجمن
ث -سه نفر ازميان دبيران کميته علمی سه کنفرانس اخير به انتخاب شوراي اجرایی انجمن
ماده  :4دبير کميته علمی از ميان اعضاي کميته علمی انتخاب و ترجيحاٌ عضو هيأت علمی مؤسسه برگزارکننده است.



تبصره -2جهت هماهنگی بيشتر الزم است در صورت لزوم دبير کنفرانس یا دبير کميته علمی در جلسات شوراي اجرایی
انجمن به عنوان مدعو شرکت نماید.
ماده  :5دعوت از مراکز آموزشی و پژوهشی جهت معرفی سخنرانان مدعو داخلی و خارجی ،تعيين سخنرانان مدعو ،تعيين برنامه
هاي کنفرانس ،برنامه ریزي براي اهداي جوایز مختلف با توجه به پيشنهاد شوراي اجرایی انجمن ،تدوین نهایی برنامه هاي
کنفرانس ،تصميم گيري در مورد مقاالت ،پوسترها ،کارگاه هاي تخصصی ،ميزگردها ،نمایشگاه ها ،تدوین راهنماي علمی ،مجموعه
مقاالت و سایر گزارش هاي علمی ،برگزاري مسابقات و تجليل از پيشكسوتان و سایر امور برنامه ریزي علمی کنفرانس صرفاٌ به
عهده برگزار کننده می باشداست.
تبصره -3براي تسهيل وظایف ک ميته علمی بسته جامعی از روالها ،گردش کارها و پایگاههاي داده مورد نياز (مشتمل بر نمونه
فراخوان و پوستر ،فرم داوري ،نمونه نامه ها ،بانک اطالعاتی داوران و نرم افزارهاي آماده شده براي کنفرانس) توسط دبيرخانه
انجمن(به عنوان دبيرخانه دائمی کنفرانس) در اختيار برگزارکننده قرار داده می شود.
ماده  :6دبير کنفرانس در ظرف یک هفته پس از تشكيل کميته علمی ،یک کميته اجرایی (ترجيحاٌ عضو هيأت علمی مؤسسه
برگزارکننده) براي برگزاري کنفرانس انتخاب می نماید که بهتر است یكی از دبيران کنفرانس هاي قبلی نيز در این کميته عضو
باشد .نماینده اي از کميته ارتباطات انجمن و همچنين دبير کميته علمی کنفرانس نيز عضو کميته اجرایی خواهند بود.
ماده  :7تعداد اعضاي کميته اجرایی حداقل  5نفر است.
ماده  :8مسئوليت برنامه ریزي اجرایی ،تدارکات ،ایجاد تسهيالت براي سخنرانان ،پذیرایی ،تغذیه و اسكان ميهمانان و سایر شرکت
کنندگان ،حل مسائل ویزاي خارجيان و کسب اجازه موقت ورود به کشور براي ایرانيان مقيم خارج ،توزیع پوسترها ،آگهی ها،
راهنماها و سایر امور اجرایی کنفرانس و تأمين هزینه ها با توجه به ماده  9به عهده کميته اجرایی است.
ماده  :9مسئوليت تامين منابع مالی کنفرانس شامل هزینه هاي دبيرخانه دائمی با دبير کنفرانس است .انجمن نيز در این مورد از
تشریک مساعی فروگذار نخواهد کرد و مبلغی را به عنوان وام براي شروع به موقع فعاليتها به برگزارکننده می پردازد .مازاد
دریافت هاي کنفرانس بالمناصفه بين انجمن و برگزار کننده تقسيم می شود که برگزار کننده از آن در راستاي گسترش موضوع
کنفرانس بهره برداري خواهد کرد.



ماده  :11تعيين ميزان حق ثبت نام و تعيين دقيق زمان کنفرانس به پيشنهاد دبير کنفرانس (با مشورت کميته هاي علمی و اجرایی)
و تصویب شوراي اجرایی انجمن حداکثر  55روز پس از تشكيل کميته علمی صورت خواهد گرفت.
ماده  :11در پوسترها و فراخوان هاي کنفرانس فقط نام برگزارکننده ،انجمن و حاميان قيد می شود.
تبصره :5درج نام هر مؤسسه دیگر در پوسترها و فراخوان ها تنها پس از تصویب شوراي اجرایی انجمن ميسر است.
ماده  :12کميته اجرایی کنفرانس ،باید مجموعه مقاالت کنفرانس شامل مقاالت سخنرانان کليدي را قبل از کنفرانس تهيه و در زمان
کنفرانس توزیع نماید.
ماده  :13در صورت درخواست انجمن یک جلسه دو ساعته (با هماهنگی شوراي اجرایی) در برنامه کنفرانس به مجمع عمومی
انجمن اختصاص می یابد .تهيه ریز برنامه مجمع عمومی به عهده دبير شوراي اجرایی انجمن است.
ماده  :14ریز برنامه هاي افتتاحيه و اختتاميه نيز باید توسط کميته علمی تعيين و با مشورت کميته اجرایی تنظيم شود.
ماده  :15دبير کنفرانس باید حداقل هر سه ماه یک بار گزارشی از پيشرفت فعاليت هاي کميته هاي علمی و اجرایی کنفرانس را به
شوراي اجرایی انجمن ارائه دهد.
ماده  :16پس از اتمام کنفرانس الزم است موارد زیر با مسئوليت دبير کنفرانس تهيه و در اختيار دبيرخانه دائمی کنفرانس قرار
گيرد:


گزارش برگزاري کنفرانس شامل تعداد مقالههاي دریافت شده و پذیرفته شده به تفكيک گرایشها (از داخل و
خارج از کشور) و آمار شرکتکنندگان

 جمعبندي نظرخواهیها از شرکتکنندگان و روئساي جلسات


گزارش مالی شامل حمایتکنندگان و ميزان حمایت هریک و مخارج کنفرانس به تفكيک



خالصهاي از این گزارشات براي چاپ در نشریات ذیربط



یک آلبوم عكس از مراسم ،ده نسخه از پوستر و فراخوان ،یک نسخه از صورتجلسات و مصوبات کميته هاي
علمی و اجرایی کنفرانس ،نوار ویدئو ( )CDبرنامه هاي کنفرانس به خصوص مراسم افتتاحيه و اختتاميهCD ،

شامل مطالب ارائه شده توسط سخنرانان ،سی سري مجموعه مقاالت کنفرانس براي استفاده و بایگانی





تهيه ليست اسامی افرادي که مقاله خود را ارائه ندادهاند ،روئساي نشستی که حضور پيدا ننمودهاند و داورانی که
پاسخ ارزیابی مقاالت را ارسال نكردهاند.

ماده  :17هر گونه تغيير در این آیين نامه به پيشنهاد حداقل  2نفر از اعضاي شوراي اجرایی انجمن و با تصویب دو سوم اعضاي
شوراي اجرایی امكان پذیر خواهد بود.
این آئين نامه در  11بند و 5تبصره در جلسه مورخ  .........شوراي اجرایی انجمن شبكه هوشمند انرژي ایران تنظيم و تصویب
شده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.



