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 بسمه تعالی
و IEEE  های ارزیابي و امتيازات برای بررسي درخواست لوگوی بخش ایرانجدول شاخص یراهنما

 IEEEXploreدر کتابخانه دیجيتال  سازینمایه

 اطالعات کليبخش اول: 

ارائه شود. به صورت كامل به منظور بررسي درخواست كنفرانس، الزم است كليه مستندات و مدارك الزم به •

 د.ي كه اين موضوع را رعايت نكنند ترتيب اثر داده نخواهد شيهادرخواست

مركزی  IEEE ، با توجه به مهلت زمانيIEEEXploreسازی در كتابخانه ديجيتال در صورت درخواست نمايه •

ت كليه مدارك ماه قبل از آغاز كنفرانس(، الزم اس 6)حداقل  IEEE  رانيبرای دريافت مجوز از سوی  بخش ا

 .ارسال گردد IEEE رانيماه قبل از آغاز كنفرانس به بخش ا 7به شكل كامل، حداقل 

 .روز باشدگاه كنفرانس بايد در زمان ارائه درخواست عملياتي، كامل و بهبو •

گاه، فراخوان مقاالت و هرگونه در وب IEEE راني، درج لوگوی بخش اIEEE رانيقبل از اخذ مجوز از بخش ا •

تنداتي كه مربوط به كنفرانس است، به هر شكل و به هر دليل، مجاز نيست. در صورت عدم رعايت اين مس

؛ كنفرانس IEEE رانيا بخشو عالوه بر اعالم در سايت  گيردنميموضوع درخواست حمايت مورد بررسي قرار 

  ت.قرار خواهد گرف IEEE رانيدر ليست سياه بخش ا

گاه، فراخوان شدن مقاالت در وبمركزی، ذكر نمايه IEEEگاه و آن IEEE نرايقبل از اخذ مجوز از بخش ا •

مقاالت و هرگونه مستنداتي كه مربوط به كنفرانس است، به هر شكل و به هر دليل، مجاز نيست. عالوه بر 

در  قطعاً از ذكر اينكه مقاالت يدمركزی، با IEEEگاه و آن IEEE رانياين، حتي پس از اخذ مجوز از بخش ا

گاه، فراخوان مقاالت و هرگونه مستنداتي كه نمايه خواهد شد، در وب IEEEXploreكتابخانه ديجيتال 

های بيشتر توسط مربوط به كنفرانس است، به هر شكل خودداری شود، زيرا نمايه شدن قطعي به بررسي

باشد. در صورت عدم رعايت اين الت منوط ميمركزی در خصوص مقا IEEEگاه و آن IEEE رانيبخش ا

، كنفرانس IEEE رانيو عالوه بر اعالم در سايت بخش ا يردگميموضوع درخواست حمايت مورد بررسي قرار ن

 قرار خواهد گرفت. IEEE رانيدر ليست سياه بخش ا

 يده ازينحوه امت بخش دوم:

 سابقه کنفرانس -1

 .گيردامتياز تعلق مي 10سقف امتياز تا  2به ازای هر بار برگزاری  -1-1
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 كتابخانه ديجيتال براساس نحوه داوری و پذيرش مقاالت، كيفيت و سطح مقاالت، نمايه شدن در -1-2

IEEEXplore  امتياز تعلق مي گيرد 15خصوص تا سقف  نيو نحوه عملكرد كنفرانس در ا. 

نهائي و گزارشي از روند های ويژه مجموعه مقالههالزم است كليه مدارك كنفرانس قبلي ب -1-2-1

 .برگزاری و ارزيابي مقاالت ارسال شود

 كتابخانه ديجيتال شوند، درخواست نمايه دري كه برای اولين بار برگزار مييهادر مورد كنفرانس -1-3

IEEEXplore  گيرد.مورد بررسي قرار نمي 

 فراگيری کنفرانس -2

( از مقاالت چاپ شده در كنفرانس %30لي )حداقل های بين المللي، الزم است درصد قابل قبودر خصوص كنفرانس

و در كميته علمي )شامل مشاوران باشد های معتبر خارج از ايران ها، مراكز تحقيقاتي و سازمانقبلي از دانشگاه

 ر خارج از ايران باشند.بهای معتها، مراكز تحقيقاتي و سازماناعضاء از  دانشگاه %30علمي( نيز حداقل 

 حداکثر امتياز سطح کنفرانس

 10 الملليبين

 8 ایمنطقه

 6 ملي

 4 محلي

 2 دانشجويي

 ساختار کنفرانس -3

مانند )برگزاركننده كنفرانس بايد شناسنامه مشخص حقوقي داشته باشد : برگزارکننده کنفرانس -3-1

ي دارای مجوز و يهای دانشجوهای علمي، انجمنها، انجمنها و ارگانمراكز پژوهشي، سازمان ،هادانشگاه

 اي استيتوسط ر یمحل برگزار دييفرم تاالزم است، . (های صنفي مهندسي و علمي دارای مجوزتشكل

برحسب اعتبار برگزاركننده سقف امتياز  آن موسسه در زمان درخواست ارسال گردد. يمعاونت پژوهش

 خواهد بود: ريطبق جدول ز

 حداکثر امتياز نوع سازمان

 10 های علميها، مراكز پژوهشي و انجمندانشگاه

 5 هاها و ارگانسازمان

 3 های صنفيتشكل

 2 های دانشجوييانجمن

سابقه  ايبه ازای هر سخنران كليدی، به تناسب سطح علمي، سطح اعتبار  :های  کليدیسخنران -3-2

 گيرد.تعلق مي ازيامت 5امتياز و جمعاً تا سقف  2 تا ،يصنعت ريچشمگ یهاتيفعال
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يد عضو مورد نظر در خصوص پذيرش يازای هر عضو كميته علمي، به شرط تأبه :کميته علمي -3-3

 گيرد.تعلق مي ازيامت 20امتياز جمعاً تا سقف  2علمي شخص تا عضويت در كميته علمي، به تناسب سطح 

در صورت  .فرم پيوست )فرم اطالعات اعضاء كميته علمي( بايد تكميل و در زمان درخواست ارائه شود

توان از تأئيديه الكترونيكي در قالب پست الكترونيكي عدم امكان دسترسي به افراد برای اخذ امضاء، مي

 استفاده نمود.

 10تا سقف  جمعاً امتياز 5/1تا و تركيب اعضای آن  اجراييكميته عضو ازای هر به: کميته اجرایي -3-4

، نظر به لزوم IEEEXploreدر صورت درخواست نمايه در كتابخانه ديجيتال  گيرد.تعلق مي امتياز

مركزی و انجام مراحل مختلف در اين راستا، مسئول كميته انتشارات بايد فردی باشد  IEEEمكاتبات با 

 كه توانمندی و دانش اين كار را داشته باشد.

تعلق مي به آن امتياز  10تا سقف  آن اطالعات ارائه شده در  گاه ووب به كيفيت  با توجهگاه: وب -3-5

 گيرد.

ويژه ساختار آن برگيرنده اطالعات كنفرانس به گاه كنفرانس بايد به روز، عملياتي و دروب -3-5-1

های علمي و اجرائي، گاه عبارتند از: اطالعات كلي كنفرانس، كميتهباشد. اطالعات مورد نياز در وب

های مهم، حاميان كنفرانس، راهنمای نويسندگان، فراخوان مقاالت، محورهای كنفرانس، تاريخ

 های كليدی، اسكان و مسافرت.انس، سخنرانبارگذاری مقاالت، ثبت نام، برنامه كنفر

برای اخذ  IEEEبخش ايران شده در وب گاه بايد با اطالعات ارائه شده به اطالعات ارائه -3-5-2

  حمايت يكسان باشد.

 الزامي است. IEEEXploreهای متقاضي نمايه انگليسي برای كنفرانس گاهوجود وب -3-5-3

 های علمي برگزارکننده و/یا حامي کنفرانسانجمن -4

. الزم است مدارك مؤيد رديگ يتعلق م ازيامت 10كنفرانس تا سقف  يبر حسب اعتبار حاميان علمي و صنعت

 كسب حمايت در زمان درخواست ارائه شود.

 یو نوآور یفناور -5

 کينيكل/شگاهياعتبار نما ايو  ينين مسابقه كارآفرااعتبار داور زگردها،يكننده در مشركت یبر حسب اعتبار اعضا

 .خصوص ارائه شود ني. الزم است مدارك مرتبط در ارديگيتعلق م ازيامت 10صنعت مربوطه تا سقف 

عنوان عامل توانمند در فراهم ساختن تواند بهيو م رددا يقتشوي – یاريجنبه اخت 5توجه است كه بند  انيشا

 .دينقش نما یفاياست، ا يكنفرانس از نوع صنعت طيدر شرا ازيكسب امت یالزم برا نهيزم



   01/03/98: تاريخ  

 ندارد :شماره

 : نداردپيوست

 

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

 

 یريگ ميتصم یآستانه ها :سومبخش 

 IEEE رانیکسب مجوز استفاده از لوگوی بخش ا -1

 است. 110از  IEEE ،55 لوگوی بخش ايرانحداقل امتياز الزم جهت كسب مجوز استفاده از 

 IEEEاز سوی بخش ایران  IEEEXploreکسب مجوز نمایه  -2

 110از    IEEEXplore ،80 برای نمايه IEEEبخش ايران حداقل امتياز الزم جهت كسب حمايت  -2-1

 است. 

باشد كه مستلزم مركزی مي IEEEالزم به ذكر است كه كسب اين مجوز اولين گام برای كسب مجوز  -2-2

 سازی نيست. طي مراحل ديگری است و لذا به معني قطعي بودن نمايه

 


