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 بسمه تعالی
 رانیبخش ا یکنفرانس جهت اخذ لوگو تیثبت محتوا در وب سا یراهنما

 و بخش ایران IEEE: استفاده از لوگو اولبخش 

مجوز استفاده  تحت هیچ شرایطیکننده پيش از تاييد نهايی حمايت بخش ايران، الزم به توضيح است که کنفرانس درخواست

مقاالت  یسازیهنما"و همچنين ثبت خبر  مرکزی IEEEلوگوی استفاده از  همچنين ندارد. IEEE لوگوی بخش ایراناز 

 باشدغیرمجاز می( LoAيا   AcquisitionLetter of) تأیید آن مرکز و دریافت نامه انتقال مالکیتپيش از  "IEEEدر 

گردانده ازبجهت اصالح مدارک کنفرانس از سوی بخش ايران،  هیاخطار اول افتیدرپس از و در صورت وجود چنين موردی، 

ررسی ب ارسال شود، درخواست کنفرانس رانيزمان، مدارک کنفرانس بدون اصالح به بخش ا نيا از پس چنانچه. شودمی

 یدرخواست کنفرانس برا ،یجیتالد یهاکتابخانه یردر ساانگلیسی مقاالت  سازییهنماضمنًا در صورت . شد نخواهد

همچنين، درصورت عقد قرارداد با ساير  قرار نخواهد گرفت. یمورد بررس XploreIEEE در یسازيهنما یبرا يتحما

)در صورت وجود در  ، نامه عقد قراردادیفارس مقاالت یبرا فقط CIVILICAو  ISCهای ديجيتال از جمله پايگاه کتابخانه

 بايستی جهت بررسی همراه با ساير مدارک ارسال شود. ذخيره شود( ISC-CIVILICAپوشه 

 هاتکمیل فرم: دومبخش 

تهيه و با قرار دادن  شدهصورت متنی مطابق با الگوی مشخصکننده بايستی موارد زير را در قالب فايل و بهکنفرانس درخواست

نمونه  ارسال نمايد.بخش ايران  هایکميته کنفرانس برای ،zipسازی آن با پسوند ها در يک پوشه و فشردهکليه فايل

شده نهايی همچنين الزم است نام فايل فشرده گيرد.ها به پيوست اين راهنما در اختيار کنفرانس قرار مینشده اين فايلتکميل

باشد دهد، سال برگزاری را نشان می XXکه  Conference_Acronym 20XX صورتبه صاری کنفرانسمعادل نام اخت

 (.PerCAM 2019ثال طور م)به

ای خطاب به رئيس بخش کننده بايستی نامهکنفرانس درخواست سازی:و نمایه درخواست حمایت علمی نامه .1

سازی )در صورت تنظيم و درخواست حمايت علمی و نمايهو امضای دبير و مهر کنفرانس ايران با سربرگ کنفرانس 

( را  IndexingEvaluation forموجود در پوشه  های ارزيابی و امتيازاتشاخصفرم دارا بودن شرايط موجود در 

نامه درخواست ذکر  را در ريکننده موظف است اطالعات زکنفرانس درخواستهمچنين،  .در اين نامه مطرح نمايد

 .(شود هذخير Letter to Iran Sectionدر پوشه شده نسخه اسکن) نمايد

 (یسيو انگل یکنفرانس )فارس عنوان •

 (یسيو انگل یکنفرانس )فارس تيوب سا آدرس •

 کنفرانس و سازمان برگزارکننده یو محل برگزار خيتار •

کننده موظف است اطالعات اوليه فرم ارزيابی کنفرانس درخواست: سازیفرم ارزیابی کنفرانس جهت نمایه .2

 .(است Evaluation for Indexingفرم در پوشه ) سازی را تکميل نمايدکنفرانس جهت نمايه
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کننده موظف است اطالعات زير از اعضای کميته علمی کنفرانس درخواست اعضای کمیته علمی:و تاییدیه لیست  .3

ترتیب به( List-Scientificبا عنوان  Scientific Committee )موجود در پوشه Excelخود را در قالب فايل 

 :ثبت نمايد حروف الفبای انگلیسی

 خانوادگینام و نام  •

 موسسه/سازمان •

 پست الکترونيکی •

 پيوند به صفحه شخصی •

صورت مجزا برای هر فرد با نام بهصورت عکس )الزم به توضيح است، تاييديه کليه اعضای کميته علمی بايستی به

 در پوشه (Ali Rezaeiبرای  A.Rezaeiطور مثال به F.Lastnameايشان با الگوی 

 Scientific-Confirmation  موجود در پوشه(Scientific Committee ).قرار گيرد 

کننده موظف است اطالعات زير از اعضای کميته کنفرانس درخواست لیست و تاییدیه اعضای کمیته اجرایی: .4

 :( ثبت نمايدExCom-List)موجود در پوشه با عنوان  Excelاجرايی خود را در قالب فايل 

 نام و نام خانوادگی •

 اجرايی سمت •

 مرتبه علمی •

 پست الکترونيکی •

)موجود در پوشه  ExCom-Confirmationدر پوشه تواند به دو صورت تاييديه اعضای کميته اجرايی می

Executive Committee) قرار گيرد: 

 همراه امضا ايشان ياشده شامل يک جدول از اعضا بهدر قالب يک فايل اسکن •

 A.Rezaeiطور مثال به F.Lastnameصورت مجزا برای هر فرد با نام ايشان با الگوی بهعکس ) در قالب •

 (Ali Rezaeiبرای 

 و محل برگزاری هبرگزارکنندتیم  ،برگزاری بر صحت یمبن مقام مجاز برگزارکننده کنفرانس هیدییتا .5

 .(ذخيره شود Letter to Iran Sectionشده در پوشه نسخه اسکن) نفرانسک

 سایتتکمیل محتوای وب: سومبخش 

 در را رانيا بخش هيدييتا اخذ جهتداده شده(  حيادامه توض)که در  ازيموردن یمحتوا هيکل یستيکننده بادرخواست کنفرانس

 تنها و شکل کي به یسيانگل و یفارس صفحات در یستيبا محتوا نيا که است حيتوض به الزم. دينما یبارگذار خود تيساوب

 :شودیم داده حيتوض موارد از کيهر ليتفض به ادامه در. باشد متفاوت هاآن زبان
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 Scientificای با عنوان مناسب مانند اعضای کميته علمی کنفرانس بايستی در صفحه علمی:اعضای کمیته  .1

Committee  ياTechnical Program Committee باشد المللی معمول میهای ملی و بينکه در کنفرانس

صورت به Excel )عنوان فايل( شده از اعضای کميته علمی در فايلاستفاده نمايند. در اين صفحه، کليه اطالعات ثبت

استفاده و پيوند  Viewالزم است تا در ستون صفحه شخصی از کلمه  گيرد.قرار می جدولی و با همان ترتیب

 ی اين کلمه ثبت شود.مربوطه بررو

 Organizingمانند ای با عنوان مناسب اعضای کميته اجرايی کنفرانس بايستی در صفحه اعضای کمیته اجرایی: .2

Committee  ياExecutive Committee باشد استفاده نمايند. المللی معمول میهای ملی و بينکه در کنفرانس

 صورت جدولی و با همان ترتیببه Excelشده از اعضای کميته اجرايی در فايل در اين صفحه، کليه اطالعات ثبت

 گيرد.قرار می

يا  Paper Submissionای با عنوان مناسب مانند راهنمای نويسندگان بايستی در صفحه نویسندگان:راهنمای  .3

Authors’ Kit کليه اطالعات  باشد، ثبت شود. در اين صفحه،المللی معمول میهای ملی و بينکه در کنفرانس

اخالق ، )هايپرلينک شود( نفرانسمربوط به نگارش مقاالت از قبيل معرفی کلی محورهای کنفرانس، قالب مقاالت ک

 Plagiarismتواند از بخش شود. کنفرانس در صورت تمايل میو ... ثبت می )هايپرلينک شود( در مهندسی

Awareness سايت بخش ايران يا در وبIEEE Code of Ethics سايت در وبIEEE.org  و يا هردو استفاده

 ند.اثبت شده 5پيوندهای مربوطه در بخش  نمايد.

های ملی و که در کنفرانس Submit your paperپيوند ارسال مقاله بايستی با عنوان مناسب مانند  ارسال مقاله: .4

در صفحه راهنمای  مناسب و با رنگ متفاوتشکل باشد، ثبت شود. اين پيوند بايستی بهالمللی معمول میبين

صورت سراسری در منوی افقی يا عمودی )و يا هردو( نويسندگان قرار داشته باشد. همچنين وجود اين پيوند به

 توضيح محتوای صفحه اضافه شود. سايت کنفرانس الزم است.وب

يا  Code of Ethicsای با عنوان مناسب مانند کنفرانس بايستی در صفحه توضیح مسئله اخالق در مهندسی: .5

Plagiarism Awareness مسئله اخالق در  حيتوضباشد به المللی معمول میهای ملی و بينکه در کنفرانس

بپردازد. کنفرانس موظف است جزئيات اخالق در مهندسی و قوانين خود در قبال هرگونه تخطی از اين  یمهندس

در  Plagiarism Awarenessواند از بخش تدر صورت تمايل میاصول را  به اطالع نويسندگان خود برساند. 

 و يا هردو استفاده نمايد. IEEE.orgسايت در وب IEEE Code of Ethicsسايت بخش ايران يا وب

Plagiarism Awareness: ieee.org.ir/plagiarism-awareness 

IEEE Code of Ethics: ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html 

که در   Venueای با عنوان مناسب مانند بايستی در صفحه کنفرانسمحل برگزاری  :محل برگزاری کنفرانس .6

صورت متنی باشد، ثبت شود. در اين صفحه، آدرس کامل محل برگزاری بهالمللی معمول میهای ملی و بينکنفرانس

شود همچنين، توصيه می ( بايستی ثبت شود.Google Maps Embed HTML Codeتفاده از و برروی نقشه )اس
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تا متن مناسبی در خصوص معرفی فضای محل برگزاری )در صورتی که دانشگاه/دانشکده/موسسه آموزشی/سازمان 

 باشد( در اين صفحه قرار گيرد.می

که در   Accommodationای با عنوان مناسب مانند کنندگان بايستی در صفحهمحل اقامت شرکت :محل اقامت .7

 باشد:باشد، ثبت شود. اطالعات موردنياز برای هر محل به شرح  زير میالمللی معمول میهای ملی و بينکنفرانس

 محل اقامتنام  •

 عکس •

 آدرس •

 شماره تماس •

 پست الکترونيکی •

 سايتآدرس وب •

 ای با عنوان مناسب مانندکنندگان خارجی بايستی در صفحهاطالعات ويزا برای شرکتاطالعات ویزا:  .8

Visa Information  باشد، ثبت شود.المللی معمول میهای ملی و بينکه در کنفرانس 

يا  Keynote Speakersای با عنوان مناسب مانند اطالعات سخنرانان بايستی در صفحه سخرانان کلیدی: .9

Invited Speakers باشد، ثبت شود. اطالعات موردنياز جهت المللی معمول میهای ملی و بينکه در کنفرانس

 باشد:تکميل اين صفحه به شرح  زير می

 نام و نام خانوادگی سخنران •

 سعک •

 دانشگاه/موسسه •

 پست الکترونيکی •

 سايت شخصیآدرس وب •

 چکيده سخنرانی •

ای با بايستی در صفحه همراه نام رسمی حامی )در زير لوگو(کليه حاميان کنفرانس به لوگوی :حامیان کنفرانس .10

( شده Hyperlinkصورت عالوه بر اين، لوگوی حاميان کنفرانس )به ثبت شود. Sponsorsعنوان مناسب مانند 

 ارسال شود. نامه تاييد حامی برای بخش ايران توانند در انتهای وب سايت در نوار افقی قرار گيرند.می

 شامل های مهم مربوط به کنفرانستاريخ های مهم:تاریخ .11

 ،مقاالت ارسال آخرين تاريخ •

 ،اعالم نتايج داوری مقاالت •

 ،يی مقالهارسال نسخه نها •

 ،کارگاه یهيتوج طرحارسال و اعالم نتايج داوری  •
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 م ونا ثبت انيپا و آغاز •

 کنفرانس یبرگزارزمان  •

 باشد،یمعمول م یالمللنيو ب یمل یهاکه در کنفرانس Important Datesبا عنوان مناسب مانند  یاصفحه در

راست  ايدر سمت چپ  یاتيعمل ی)نوارها Sidebarکنفرانس از  تيکه سا یدر صورت ن،يهمچن ثبت شود.

 .باشد تيروصفحات قابل  یتمام در یستيمهم کنفرانس با یهاخيتار رد،يگیصفحه( بهره م

باشد با آن میمحورها  و ی اوليه، اهدافمعرفی کنفرانس شامل عنوان کامل، محل برگزاری، ايده معرفی کنفرانس: .12

 ثبت شود. About Conferenceای با عنوان مناسب مانند که بايستی در صفحه

در رويداد درنظر  Registrationای جهت ثبت نام با عنوان مناسب مانند سايت کنفرانس بايستی صفحه ثبت نام: .13

 ()محتوا؟ طوری که در منوی افقی يا عمودی سايت به وضوح قابل رويت باشد.بگيرد به

کننده جهت ثبت خود شود که شرکتهايی میراهنمای ثبت نام در کنفرانس شامل کليه عمليات راهنمای ثبت نام: .14

ی ثبت نام يا در صورت تصويری يا متنی باشد و در صفحهتواند بهدر سيستم بايستی انجام دهد. اين راهنما می

 ثبت شود. Registration Guideای ديگر با عنوان مناسب مانند صفحه

 Conference Posterای مجزا با عنوان مناسب مانند در صفحهپوستر کنفرانس بايستی  پوستر کنفرانس: .15

( و ذکر پيوند آن ثبت شود. همچنين، در صورتی که سايت کنفرانس از شده Hyperlinkصورت تصويری )به

Sidebar تمامی صفحات  درپوستر کنفرانس بايستی گيرد، ه( بهره می)نوارهای عملياتی در سمت چپ يا راست صفح

 قابل دريافت باشد.در قالب تصوير 

اطالعات تماس با دبيرخانه شامل شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه )در صورت  اطالعات تماس با دبیرخانه: .16

م و نام خانوادگی شخص وجود(، شماره فکس، آدرس پستی، موقعيت ساختمان محل دبيرخانه برروی نقشه و نا

 ثبت شود. Contactای با عنوان مناسب مانند باشد. اين اطالعات بايستی در صفحهمسئول می

وب سايت کنفرانس بايستی در تمامی مرورگرهای پراستفاده موجود  کاربری وب سایت برروی کلیه مرورگرها: .17

 بدون هيچگونه ايرادی قابل دسترس و استفاده باشد.

های مرتبط از جمله حاميان اصلی پيوندهای مرتبط با کنفرانس شامل پيوند به سايت سازمان تبط:پیوندهای مر .18

ای مجزا با تواند در قالب صفحهباشد. اين بخش میو ... می محل برگزاری سازمان/ها، دانشگاهها/پژوهشگاهآزمايشگاه

 يا در انتهای صفحه در قالب يک نوار افقی در وب سايت کنفرانس ثبت شود. Useful Linksعنوان مناسب مانند 

ای مجزا با عنوان مناسب در صفحه های آن بايستیهای ثبت نام در کنفرانس و کارگاههزينه های کنفرانس:هزینه .19

کنندگان دانشجو، هيئت علمی و آزاد ثبت در قالب جدول با جزئيات برای شرکت و Registration Feesمانند 

شده در جدول صورت مجزا و محاسبهبايستی به IEEEمورد انتظار برای اعضای درصد تخفيف  20شود. همچنين، 
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ساب، شماره کارت، شماره شبا و توضيحات ها و شرايط انتقال/دريافت/بازگشت پول، شماره حثبت شود. کليه سياست

 مرتبط با پرداخت اين وجوه بايستی در اين صفحه ثبت شود.

 سایتتکمیل محتوای اختیاری وب: چهارمبخش 

الزم به توضيح است  تواند برخی محتوای اختياری و کيفی را به وب سايت کنفرانس اضافه نمايد.کننده میکنفرانس درخواست

نمايد بخش ايران توصيه می . لذاشد خواهد لحاظ هاآن در مرحله ارزيابی هاسايت کنفرانسثبت اين موارد در وب ازیامتکه 

 ثبت شود.ها که کليه موارد زير در وب سايت کنفرانس

ی با عنوان مناسب اخبار کنفرانس بايستی در صفحه اول )بخشی مجزا و قابل رؤيت( يا در صفحه :کنفرانس اخبار .1

 با ذکر عنوان، محتوای خبر و تاريخ انتشار آن ثبت شود. Newsمانند 

ای مجزا با عنوان مناسب شود و بايستی بدون ابهام و در صفحهاين بخش شامل موارد زير می :متداول هایپرسش .2

 ثبت شود. Frequently Asked Questions (FAQ)مانند 

 است؛کنندگان مطرح شدههای قبلی کنفرانس از سمت شرکتهايی که در دورهتمامی پرسش •

 کنندگان مطرح شود؛نمايند تا از سمت شرکتبينی میهايی که کميته اجرايی کنفرانس پيشتمامی پرسش •

کنندگان مطرح از برگزاری کنفرانس از سمت شرکتهايی که از ابتدای فراخوان تا قبل تمامی پرسش •

 شود؛می

 باشد.تمامی موارد موجود در وب سايت که نياز به توضيح بيشتر می •

ای در باالی صفحه )قسمتی که در ديد مستقيم مخاطب وب سايت باشد( که زمان مانده تا شمارنده روزشمار: .3

 دهد.برگزاری کنفرانس را نمايش می

 زان بازديد از وب سايت و صفحات آن، تعداد کاربران برخط و ... .مي آمار بازدید: .4

خود را در بخش های قبلی پيوند مرتبط با هريک از دورهتواند کنفرانس می های قبلی کنفرانس:سایت دورهوب .5

Useful Links  يا بخشی مجزا با عنوان مناسب مانندPrevious [Conference Acronym] editions (طور به

 قرار دهد. (Previous PerCAM editionsمثال 


