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   هاكنفرانس يهياول ستيفرم چك ل

  نام كنفرانس: 

  : ارسال درخواستتاريخ 

  !!توجه!

جوز م تحت هيچ شرايطيالزم به توضيح است كه كنفرانس درخواست كننده پيش از تاييد نهايي حمايت بخش ايران، 

 ندارد را	"IEEEمقاالت در  يسازيهنما"و همچنين ثبت خبر  مركزي IEEEو  IEEEلوگوي بخش ايران استفاده از 

سازي نمايه. ضمناً در صورت بررسي نخواهد شدو در صورت وجود چنين موردي، مدارك كنفرانس از سوي بخش ايران 

  .مورد بررسي قرار نخواهد گرفتكننده ، كنفرانس درخواستهاي ديجيتالمقاالت در ساير كتابخانه

چك ليست زير، مواردي است كه قبل از بررسي تخصصي كنفرانس توسط كميته كنفرانسها انجام ميگيرد. لذا قبل از ارسال 

بررسي ميگردند. مركزي هم  IEEEتقاضاي بررسي كنفرانس، موارد زير را كامل فرماييد. الزم به ذكر است كه اين موارد توسط 

لذا، در صورت  مركز، تمامي نكات رعايت شده باشند. IEEEلذا تاكيد كميته كنفرانسها بر اينست كه قبل از ارسال مدارك به 

عدم رعايت موارد زير، درخواست به كنفرانس بازگشت داده شده و باعث تاخير در بررسي و تاييد حمايت علمي و حمايت براي 

  .ايندكس شدن خواهد شد

  هافرم: اولبخش 

  فرم درخواست حمايت علمي تكميل شده است -1

  فرم درخواست ايندكس شدن تكميل شده است -2

  ي علمي مشخص استكميته -3

  ي علمي ضميمه شده استي اعضاي كميتهتاييديه -4

  ي اجرايي مشخص استكميته -5

  ي اجرايي ضميمه شده استي اعضاي كميتهتاييديه -6

 سايتوب: ومدبخش 

  اختياري است) فارسي( باشدانگليسي  آماده ميسايت وب -1

  ي علمي كامل استليست اعضا كميته -2

  ي اجرايي كامل استليست اعضاء كميته -3

  لينك راهنماي نويسندگان موجود است -4

  لينك ارسال مقاالت موجود است -5

  ي اخالق مهندسي موجود استلينك توضيح مسئله -6



  .................: تاريخ     

  ............... :شماره

  : نداردپيوست

 

  IEEE -  Tel: +98 21 88630059 -  Email: info@ieee.org.ir  - Web: www.ieee.org.ir ايرانبخش 

 

  لينك محل برگزاري كنفرانس موجود است -7

  1اقامت و ويزا موجود است لينك محل -8

  (در صورت وجود كارگاه يا نشست تخصصي) هاي تخصصي موجود استها و نشستلينك كارگاه -9

  لينك سخنرانان كليدي موجود است -10

  لينك حاميان كنفرانس موجود است. -11

  هاي مهم موجود استلينك تاريخ -12

  لينك معرفي كنفرانس موجود است -13

  نام موجود استلينك ثبت -14

  نام موجود استراهنماي ثبتلينك  -15

  لينك پوستر كنفرانس موجود است -16

  اطالعات تماس با دبيرخانه موجود است -17

  ي مرورگرها كاربري داردسايت برروي كليهوب -18

  پيوندهاي مرتبط موجود است -19

  ها موجود استلينك هزينه -20

 : پارامترهاي اختياريمسوبخش 

 اخبار كنفرانس موجود است ينكل .1

 متداول موجود است يهاپرسش لينك .2

 روز شمار كنفرانس موجود است .3

  موجود است يتاز سا يدبازد آمار .4
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