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بسمه تعالی
راهنمای ثبت محتوا در وب سایت کنفرانس جهت اخذ لوگوی بخش ایران
بخش اول :استفاده از لوگو  IEEEو بخش ایران
الزم به توضيح است که کنفرانس درخواستکننده پيش از تاييد نهايی حمايت بخش ايران ،تحت هیچ شرایطی مجوز استفاده
از لوگوی بخش ایران  IEEEندارد .همچنين استفاده از لوگوی  IEEEمرکزی و همچنين ثبت خبر "نمایهسازی مقاالت
در  "IEEEپيش از تأیید آن مرکز و دریافت نامه انتقال مالکیت ( Letter of Acquisitionيا  )LoAغیرمجاز میباشد
و در صورت وجود چنين موردی ،پس از دریافت اخطار اولیه از سوی بخش ايران ،مدارک کنفرانس جهت اصالح بازگردانده
میشود .چنانچه پس از اين زمان ،مدارک کنفرانس بدون اصالح به بخش ايران ارسال شود ،درخواست کنفرانس بررسی
نخواهد شد .ضمن ًا در صورت نمایهسازی مقاالت انگلیسی در سایر کتابخانههای دیجیتال ،درخواست کنفرانس برای
حمايت برای نمايهسازی در  IEEEXploreمورد بررسی قرار نخواهد گرفت .همچنين ،درصورت عقد قرارداد با ساير
کتابخانههای ديجيتال از جمله پايگاه  ISCو  CIVILICAفقط برای مقاالت فارسی ،نامه عقد قرارداد (در صورت وجود در
پوشه  ISC-CIVILICAذخيره شود) بايستی جهت بررسی همراه با ساير مدارک ارسال شود.

بخش دوم :تکمیل فرمها
کنفرانس درخواستکننده بايستی موارد زير را در قالب فايل و بهصورت متنی مطابق با الگوی مشخصشده تهيه و با قرار دادن
کليه فايلها در يک پوشه و فشردهسازی آن با پسوند  ،zipبرای کميته کنفرانسهای بخش ايران ارسال نمايد .نمونه
تکميلنشده اين فايلها به پيوست اين راهنما در اختيار کنفرانس قرار میگيرد .همچنين الزم است نام فايل فشردهشده نهايی
معادل نام اختصاری کنفرانس بهصورت  Conference_Acronym 20XXکه  XXسال برگزاری را نشان میدهد ،باشد
(بهطور مثال .)PerCAM 2019
 .1نامه درخواست حمایت علمی و نمایهسازی :کنفرانس درخواستکننده بايستی نامهای خطاب به رئيس بخش
ايران با سربرگ کنفرانس و امضای دبير و مهر کنفرانس تنظيم و درخواست حمايت علمی و نمايهسازی (در صورت
دارا بودن شرايط موجود در فرم شاخصهای ارزيابی و امتيازات موجود در پوشه  )Evaluation for Indexingرا
در اين نامه مطرح نمايد .همچنين ،کنفرانس درخواستکننده موظف است اطالعات زير را در نامه درخواست ذکر
نمايد (نسخه اسکنشده در پوشه  Letter to Iran Sectionذخيره شود).
• عنوان کنفرانس (فارسی و انگليسی)
• آدرس وب سايت کنفرانس (فارسی و انگليسی)
• تاريخ و محل برگزاری و سازمان برگزارکننده کنفرانس
 .2فرم ارزیابی کنفرانس جهت نمایهسازی :کنفرانس درخواستکننده موظف است اطالعات اوليه فرم ارزيابی
کنفرانس جهت نمايهسازی را تکميل نمايد (فرم در پوشه  Evaluation for Indexingاست).
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 .3لیست و تاییدیه اعضای کمیته علمی :کنفرانس درخواستکننده موظف است اطالعات زير از اعضای کميته علمی
خود را در قالب فايل ( Excelموجود در پوشه  Scientific Committeeبا عنوان  )Scientific-Listبهترتیب
حروف الفبای انگلیسی ثبت نمايد:
• نام و نام خانوادگی
• موسسه/سازمان
• پست الکترونيکی
• پيوند به صفحه شخصی
الزم به توضيح است ،تاييديه کليه اعضای کميته علمی بايستی بهصورت عکس (بهصورت مجزا برای هر فرد با نام
ايشان

با

الگوی

F.Lastname

بهطور

مثال

A.Rezaei

برای

Rezaei

)Ali

در

پوشه

( Scientific-Confirmationموجود در پوشه  )Scientific Committeeقرار گيرد.
 .4لیست و تاییدیه اعضای کمیته اجرایی :کنفرانس درخواستکننده موظف است اطالعات زير از اعضای کميته
اجرايی خود را در قالب فايل ( Excelموجود در پوشه با عنوان  )ExCom-Listثبت نمايد:
• نام و نام خانوادگی
• سمت اجرايی
• مرتبه علمی
• پست الکترونيکی
تاييديه اعضای کميته اجرايی میتواند به دو صورت در پوشه ( ExCom-Confirmationموجود در پوشه
 )Executive Committeeقرار گيرد:
• در قالب يک فايل اسکنشده شامل يک جدول از اعضا بههمراه امضا ايشان يا
• در قالب عکس (بهصورت مجزا برای هر فرد با نام ايشان با الگوی  F.Lastnameبهطور مثال A.Rezaei

برای )Ali Rezaei
 .5تاییدیه مقام مجاز برگزارکننده کنفرانس مبنی بر صحت برگزاری ،تیم برگزارکننده و محل برگزاری
کنفرانس (نسخه اسکنشده در پوشه  Letter to Iran Sectionذخيره شود).

بخش سوم :تکمیل محتوای وبسایت
کنفرانس درخواستکننده بايستی کليه محتوای موردنياز (که در ادامه توضيح داده شده) جهت اخذ تاييديه بخش ايران را در
وبسايت خود بارگذاری نمايد .الزم به توضيح است که اين محتوا بايستی در صفحات فارسی و انگليسی به يک شکل و تنها
زبان آنها متفاوت باشد .در ادامه به تفضيل هريک از موارد توضيح داده میشود:
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 .1اعضای کمیته علمی :اعضای کميته علمی کنفرانس بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند Scientific

 Committeeيا  Technical Program Committeeکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد
استفاده نمايند .در اين صفحه ،کليه اطالعات ثبتشده از اعضای کميته علمی در فايل (عنوان فايل)  Excelبهصورت
جدولی و با همان ترتیب قرار میگيرد .الزم است تا در ستون صفحه شخصی از کلمه  Viewاستفاده و پيوند
مربوطه برروی اين کلمه ثبت شود.
 .2اعضای کمیته اجرایی :اعضای کميته اجرايی کنفرانس بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند Organizing

 Committeeيا  Executive Committeeکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد استفاده نمايند.
در اين صفحه ،کليه اطالعات ثبتشده از اعضای کميته اجرايی در فايل  Excelبهصورت جدولی و با همان ترتیب
قرار میگيرد.
 .3راهنمای نویسندگان :راهنمای نويسندگان بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Paper Submissionيا
 Authors’ Kitکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد ،ثبت شود .در اين صفحه ،کليه اطالعات
مربوط به نگارش مقاالت از قبيل معرفی کلی محورهای کنفرانس ،قالب مقاالت کنفرانس (هايپرلينک شود) ،اخالق
در مهندسی (هايپرلينک شود) و  ...ثبت میشود .کنفرانس در صورت تمايل میتواند از بخش Plagiarism

 Awarenessدر وبسايت بخش ايران يا  IEEE Code of Ethicsدر وبسايت  IEEE.orgو يا هردو استفاده
نمايد .پيوندهای مربوطه در بخش  5ثبت شدهاند.
 .4ارسال مقاله :پيوند ارسال مقاله بايستی با عنوان مناسب مانند  Submit your paperکه در کنفرانسهای ملی و
بينالمللی معمول میباشد ،ثبت شود .اين پيوند بايستی بهشکل مناسب و با رنگ متفاوت در صفحه راهنمای
نويسندگان قرار داشته باشد .همچنين وجود اين پيوند بهصورت سراسری در منوی افقی يا عمودی (و يا هردو)
وبسايت کنفرانس الزم است .توضيح محتوای صفحه اضافه شود.
 .5توضیح مسئله اخالق در مهندسی :کنفرانس بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Code of Ethicsيا
 Plagiarism Awarenessکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد به توضيح مسئله اخالق در
مهندسی بپردازد .کنفرانس موظف است جزئيات اخالق در مهندسی و قوانين خود در قبال هرگونه تخطی از اين
اصول را به اطالع نويسندگان خود برساند .در صورت تمايل میتواند از بخش  Plagiarism Awarenessدر
وبسايت بخش ايران يا  IEEE Code of Ethicsدر وبسايت  IEEE.orgو يا هردو استفاده نمايد.
Plagiarism Awareness: ieee.org.ir/plagiarism-awareness
IEEE Code of Ethics: ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html

 .6محل برگزاری کنفرانس :محل برگزاری کنفرانس بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Venueکه در
کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد ،ثبت شود .در اين صفحه ،آدرس کامل محل برگزاری بهصورت متنی
و برروی نقشه (استفاده از  )Google Maps Embed HTML Codeبايستی ثبت شود .همچنين ،توصيه میشود
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تا متن مناسبی در خصوص معرفی فضای محل برگزاری (در صورتی که دانشگاه/دانشکده/موسسه آموزشی/سازمان
میباشد) در اين صفحه قرار گيرد.
 .7محل اقامت :محل اقامت شرکتکنندگان بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Accommodationکه در
کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد ،ثبت شود .اطالعات موردنياز برای هر محل به شرح زير میباشد:
• نام محل اقامت
• عکس
• آدرس
• شماره تماس
• پست الکترونيکی
• آدرس وبسايت
 .8اطالعات ویزا :اطالعات ويزا برای شرکتکنندگان خارجی بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند
 Visa Informationکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد ،ثبت شود.
 .9سخرانان کلیدی :اطالعات سخنرانان بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Keynote Speakersيا
 Invited Speakersکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد ،ثبت شود .اطالعات موردنياز جهت
تکميل اين صفحه به شرح زير میباشد:
• نام و نام خانوادگی سخنران
• عکس
• دانشگاه/موسسه
• پست الکترونيکی
• آدرس وبسايت شخصی
• چکيده سخنرانی
 .10حامیان کنفرانس :لوگوی کليه حاميان کنفرانس بههمراه نام رسمی حامی (در زير لوگو) بايستی در صفحهای با
عنوان مناسب مانند  Sponsorsثبت شود .عالوه بر اين ،لوگوی حاميان کنفرانس (بهصورت  Hyperlinkشده)
میتوانند در انتهای وب سايت در نوار افقی قرار گيرند .نامه تاييد حامی برای بخش ايران ارسال شود.
 .11تاریخهای مهم :تاريخهای مهم مربوط به کنفرانس شامل
• آخرين تاريخ ارسال مقاالت،
• اعالم نتايج داوری مقاالت،
• ارسال نسخه نهايی مقاله،
• ارسال و اعالم نتايج داوری طرح توجيهی کارگاه،
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• آغاز و پايان ثبت نام و
• زمان برگزاری کنفرانس
در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Important Datesکه در کنفرانسهای ملی و بينالمللی معمول میباشد،
ثبت شود .همچنين ،در صورتی که سايت کنفرانس از ( Sidebarنوارهای عملياتی در سمت چپ يا راست
صفحه) بهره میگيرد ،تاريخهای مهم کنفرانس بايستی در تمامی صفحات قابل رويت باشد.
 .12معرفی کنفرانس :معرفی کنفرانس شامل عنوان کامل ،محل برگزاری ،ايدهی اوليه ،اهداف و محورها با آن میباشد
که بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  About Conferenceثبت شود.
 .13ثبت نام :سايت کنفرانس بايستی صفحهای جهت ثبت نام با عنوان مناسب مانند  Registrationدر رويداد درنظر
بگيرد بهطوری که در منوی افقی يا عمودی سايت به وضوح قابل رويت باشد( .محتوا؟)
 .14راهنمای ثبت نام :راهنمای ثبت نام در کنفرانس شامل کليه عملياتهايی میشود که شرکتکننده جهت ثبت خود
در سيستم بايستی انجام دهد .اين راهنما میتواند بهصورت تصويری يا متنی باشد و در صفحهی ثبت نام يا در
صفحهای ديگر با عنوان مناسب مانند  Registration Guideثبت شود.
 .15پوستر کنفرانس :پوستر کنفرانس بايستی در صفحهای مجزا با عنوان مناسب مانند Conference Poster

بهصورت تصويری ( Hyperlinkشده ) و ذکر پيوند آن ثبت شود .همچنين ،در صورتی که سايت کنفرانس از
( Sidebarنوارهای عملياتی در سمت چپ يا راست صفحه) بهره میگيرد ،پوستر کنفرانس بايستی در تمامی صفحات
در قالب تصوير قابل دريافت باشد.
 .16اطالعات تماس با دبیرخانه :اطالعات تماس با دبيرخانه شامل شماره تلفن ثابت ،شماره تلفن همراه (در صورت
وجود) ،شماره فکس ،آدرس پستی ،موقعيت ساختمان محل دبيرخانه برروی نقشه و نام و نام خانوادگی شخص
مسئول میباشد .اين اطالعات بايستی در صفحهای با عنوان مناسب مانند  Contactثبت شود.
 .17کاربری وب سایت برروی کلیه مرورگرها :وب سايت کنفرانس بايستی در تمامی مرورگرهای پراستفاده موجود
بدون هيچگونه ايرادی قابل دسترس و استفاده باشد.
 .18پیوندهای مرتبط :پيوندهای مرتبط با کنفرانس شامل پيوند به سايت سازمانهای مرتبط از جمله حاميان اصلی
آزمايشگاهها/پژوهشگاهها ،دانشگاه/سازمان محل برگزاری و  ...میباشد .اين بخش میتواند در قالب صفحهای مجزا با
عنوان مناسب مانند  Useful Linksيا در انتهای صفحه در قالب يک نوار افقی در وب سايت کنفرانس ثبت شود.

 .19هزینههای کنفرانس :هزينههای ثبت نام در کنفرانس و کارگاههای آن بايستی در صفحهای مجزا با عنوان مناسب
مانند  Registration Feesو در قالب جدول با جزئيات برای شرکتکنندگان دانشجو ،هيئت علمی و آزاد ثبت
شود .همچنين 20 ،درصد تخفيف مورد انتظار برای اعضای  IEEEبايستی بهصورت مجزا و محاسبهشده در جدول
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ثبت شود .کليه سياستها و شرايط انتقال/دريافت/بازگشت پول ،شماره حساب ،شماره کارت ،شماره شبا و توضيحات
مرتبط با پرداخت اين وجوه بايستی در اين صفحه ثبت شود.

بخش چهارم :تکمیل محتوای اختیاری وبسایت
کنفرانس درخواستکننده میتواند برخی محتوای اختياری و کيفی را به وب سايت کنفرانس اضافه نمايد .الزم به توضيح است
که امتیاز ثبت اين موارد در وبسايت کنفرانسها در مرحله ارزيابی آنها لحاظ خواهد شد .لذا بخش ايران توصيه مینمايد
که کليه موارد زير در وب سايت کنفرانسها ثبت شود.
 .1اخبار کنفرانس :اخبار کنفرانس بايستی در صفحه اول (بخشی مجزا و قابل رؤيت) يا در صفحهی با عنوان مناسب
مانند  Newsبا ذکر عنوان ،محتوای خبر و تاريخ انتشار آن ثبت شود.
 .2پرسشهای متداول :اين بخش شامل موارد زير میشود و بايستی بدون ابهام و در صفحهای مجزا با عنوان مناسب
مانند ) Frequently Asked Questions (FAQثبت شود.
• تمامی پرسشهايی که در دورههای قبلی کنفرانس از سمت شرکتکنندگان مطرح شدهاست؛
• تمامی پرسشهايی که کميته اجرايی کنفرانس پيشبينی مینمايند تا از سمت شرکتکنندگان مطرح شود؛
• تمامی پرسشهايی که از ابتدای فراخوان تا قبل از برگزاری کنفرانس از سمت شرکتکنندگان مطرح
میشود؛
• تمامی موارد موجود در وب سايت که نياز به توضيح بيشتر میباشد.
 .3روزشمار :شمارنده ای در باالی صفحه (قسمتی که در ديد مستقيم مخاطب وب سايت باشد) که زمان مانده تا
برگزاری کنفرانس را نمايش میدهد.
 .4آمار بازدید :ميزان بازديد از وب سايت و صفحات آن ،تعداد کاربران برخط و . ...
 .5وبسایت دورههای قبلی کنفرانس :کنفرانس میتواند پيوند مرتبط با هريک از دورههای قبلی خود را در بخش
 Useful Linksيا بخشی مجزا با عنوان مناسب مانند ( Previous [Conference Acronym] editionsبهطور
مثال  )Previous PerCAM editionsقرار دهد.
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