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بسمه تعالی
راهنمای جدول شاخصهای ارزیابي و امتيازات برای بررسي درخواست لوگوی بخش ایران  IEEEو
نمایهسازی در کتابخانه دیجيتال IEEEXplore

بخش اول :اطالعات کلي
• به منظور بررسي درخواست كنفرانس ،الزم است كليه مستندات و مدارك الزم بهصورت كامل ارائه شود .به
درخواستهايي كه اين موضوع را رعايت نكنند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• در صورت درخواست نمايهسازی در كتابخانه ديجيتال  ،IEEEXploreبا توجه به مهلت زماني  IEEEمركزی
برای دريافت مجوز از سوی بخش ايران ( IEEEحداقل  6ماه قبل از آغاز كنفرانس) ،الزم است كليه مدارك
به شكل كامل ،حداقل  7ماه قبل از آغاز كنفرانس به بخش ايران  IEEEارسال گردد.
• وبگاه كنفرانس بايد در زمان ارائه درخواست عملياتي ،كامل و بهروز باشد.
• قبل از اخذ مجوز از بخش ايران  ،IEEEدرج لوگوی بخش ايران  IEEEدر وبگاه ،فراخوان مقاالت و هرگونه
مستنداتي كه مربوط به كنفرانس است ،به هر شكل و به هر دليل ،مجاز نيست .در صورت عدم رعايت اين
موضوع درخواست حمايت مورد بررسي قرار نميگيرد و عالوه بر اعالم در سايت بخش ايران IEEE؛ كنفرانس
در ليست سياه بخش ايران  IEEEقرار خواهد گرفت.
• قبل از اخذ مجوز از بخش ايران  IEEEو آنگاه  IEEEمركزی ،ذكر نمايهشدن مقاالت در وبگاه ،فراخوان
مقاالت و هرگونه مستنداتي كه مربوط به كنفرانس است ،به هر شكل و به هر دليل ،مجاز نيست .عالوه بر
اين ،حتي پس از اخذ مجوز از بخش ايران  IEEEو آنگاه  IEEEمركزی ،بايد از ذكر اينكه مقاالت قطعاً در
كتابخانه ديجيتال  IEEEXploreنمايه خواهد شد ،در وبگاه ،فراخوان مقاالت و هرگونه مستنداتي كه
مربوط به كنفرانس است ،به هر شكل خودداری شود ،زيرا نمايه شدن قطعي به بررسيهای بيشتر توسط
بخش ايران  IEEEو آنگاه  IEEEمركزی در خصوص مقاالت منوط ميباشد .در صورت عدم رعايت اين
موضوع درخواست حمايت مورد بررسي قرار نميگيرد و عالوه بر اعالم در سايت بخش ايران  ،IEEEكنفرانس
در ليست سياه بخش ايران  IEEEقرار خواهد گرفت.
بخش دوم :نحوه امتياز دهي
 -1سابقه کنفرانس
-1-1

به ازای هر بار برگزاری  2امتياز تا سقف  10امتياز تعلق ميگيرد.
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 -2-1براساس نحوه داوری و پذيرش مقاالت ،كيفيت و سطح مقاالت ،نمايه شدن در كتابخانه ديجيتال
 IEEEXploreو نحوه عملكرد كنفرانس در اين خصوص تا سقف  15امتياز تعلق مي گيرد.
-1-2-1

الزم است كليه مدارك كنفرانس قبلي بهويژه مجموعه مقالههای نهائي و گزارشي از روند

برگزاری و ارزيابي مقاالت ارسال شود.
 -3-1در مورد كنفرانسهايي كه برای اولين بار برگزار ميشوند ،درخواست نمايه در كتابخانه ديجيتال
 IEEEXploreمورد بررسي قرار نميگيرد.
 -2فراگيری کنفرانس

در خصوص كنفرانسهای بين المللي ،الزم است درصد قابل قبولي (حداقل  )%30از مقاالت چاپ شده در كنفرانس
قبلي از دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و سازمانهای معتبر خارج از ايران باشد و در كميته علمي (شامل مشاوران
علمي) نيز حداقل  %30اعضاء از دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و سازمانهای معتبر خارج از ايران باشند.
سطح کنفرانس

حداکثر امتياز

بينالمللي

10

منطقهای

8

ملي

6

محلي

4

دانشجويي

2

 -3ساختار کنفرانس

 -1-3برگزارکننده کنفرانس :برگزاركننده كنفرانس بايد شناسنامه مشخص حقوقي داشته باشد (مانند
دانشگاهها ،مراكز پژوهشي ،سازمانها و ارگانها ،انجمنهای علمي ،انجمنهای دانشجويي دارای مجوز و
تشكلهای صنفي مهندسي و علمي دارای مجوز) .الزم است ،فرم تاييد محل برگزاری توسط رياست يا
معاونت پژوهشي آن موسسه در زمان درخواست ارسال گردد .برحسب اعتبار برگزاركننده سقف امتياز
طبق جدول زير خواهد بود:
نوع سازمان

حداکثر امتياز

دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و انجمنهای علمي

10

سازمانها و ارگانها

5

تشكلهای صنفي

3

انجمنهای دانشجويي

2

 -2-3سخنرانهای کليدی :به ازای هر سخنران كليدی ،به تناسب سطح علمي ،سطح اعتبار يا سابقه
فعاليتهای چشمگير صنعتي ،تا  2امتياز و جمعاً تا سقف  5امتياز تعلق ميگيرد.
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 -3-3کميته علمي :بهازای هر عضو كميته علمي ،به شرط تأييد عضو مورد نظر در خصوص پذيرش
عضويت در كميته علمي ،به تناسب سطح علمي شخص تا  2امتياز جمعاً تا سقف  20امتياز تعلق ميگيرد.
فرم پيوست (فرم اطالعات اعضاء كميته علمي) بايد تكميل و در زمان درخواست ارائه شود .در صورت
عدم امكان دسترسي به افراد برای اخذ امضاء ،ميتوان از تأئيديه الكترونيكي در قالب پست الكترونيكي
استفاده نمود.
 -4-3کميته اجرایي :بهازای هر عضو كميته اجرايي و تركيب اعضای آن تا  1/5امتياز جمعاً تا سقف 10
امتياز تعلق ميگيرد .در صورت درخواست نمايه در كتابخانه ديجيتال  ،IEEEXploreنظر به لزوم
مكاتبات با  IEEEمركزی و انجام مراحل مختلف در اين راستا ،مسئول كميته انتشارات بايد فردی باشد
كه توانمندی و دانش اين كار را داشته باشد.
 -5-3وبگاه :با توجه به كيفيت وبگاه و اطالعات ارائه شده در آن تا سقف  10امتياز به آن تعلق مي
گيرد.
 -1-5-3وبگاه كنفرانس بايد به روز ،عملياتي و در برگيرنده اطالعات كنفرانس بهويژه ساختار آن
باشد .اطالعات مورد نياز در وبگاه عبارتند از :اطالعات كلي كنفرانس ،كميتههای علمي و اجرائي،
محورهای كنفرانس ،تاريخهای مهم ،حاميان كنفرانس ،راهنمای نويسندگان ،فراخوان مقاالت،
بارگذاری مقاالت ،ثبت نام ،برنامه كنفرانس ،سخنرانهای كليدی ،اسكان و مسافرت.
 -2-5-3اطالعات ارائهشده در وب گاه بايد با اطالعات ارائه شده به بخش ايران  IEEEبرای اخذ
حمايت يكسان باشد.
 -3-5-3وجود وبگاه انگليسي برای كنفرانسهای متقاضي نمايه  IEEEXploreالزامي است.
 -4انجمنهای علمي برگزارکننده و/یا حامي کنفرانس

بر حسب اعتبار حاميان علمي و صنعتي كنفرانس تا سقف  10امتياز تعلق مي گيرد .الزم است مدارك مؤيد
كسب حمايت در زمان درخواست ارائه شود.
 -5فناوری و نوآوری

بر حسب اعتبار اعضای شركتكننده در ميزگردها ،اعتبار داوران مسابقه كارآفريني و يا اعتبار نمايشگاه/كلينيک
صنعت مربوطه تا سقف  10امتياز تعلق ميگيرد .الزم است مدارك مرتبط در اين خصوص ارائه شود.
شايان توجه است كه بند  5جنبه اختياری – تشويقي دارد و ميتواند بهعنوان عامل توانمند در فراهم ساختن
زمينه الزم برای كسب امتياز در شرايط كنفرانس از نوع صنعتي است ،ايفای نقش نمايد.
بخش ایران Tel: +98 21 88630059 - Email: info@ieee.org.ir - Web: www.ieee.org.ir - IEEE

تاريخ98/03/01 :
شماره :ندارد
پيوست :ندارد

بخش سوم :آستانه های تصميم گيری
 -1کسب مجوز استفاده از لوگوی بخش ایران IEEE

حداقل امتياز الزم جهت كسب مجوز استفاده از لوگوی بخش ايران  55 ،IEEEاز  110است.
 -2کسب مجوز نمایه  IEEEXploreاز سوی بخش ایران IEEE

 -1-2حداقل امتياز الزم جهت كسب حمايت بخش ايران  IEEEبرای نمايه  80 ،IEEEXploreاز 110
است.
 -2-2الزم به ذكر است كه كسب اين مجوز اولين گام برای كسب مجوز  IEEEمركزی ميباشد كه مستلزم
طي مراحل ديگری است و لذا به معني قطعي بودن نمايهسازی نيست.
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