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  IEEEبخش ايران  لوگوي بررسي درخواست برايهاي ارزيابي و امتيازات  شاخص جدول

  IEEEبخش ايران  بها ه كنفرانسارائه شده از  IEEE Xploreو نمايه 

  -------------نام كنفرانس 

  راهبردي      توسعه اي      كاربردي    نوع كنفرانس: بنيادي

 ITكامپيوتر و      كنترل و مهندسي پزشكي      قدرت نوع گرايش: الكترونيك و مخابرات     

    
 

  شاخص 

حداقل 

امتياز براي 

نمايه 

Xplore  

  مالحظات  سقف امتياز

بايد احراز شود تا امتيازات   IEEEارتباط محورهاي موضوعي كنفرانس با حوزه هاي كاري بخش ايران 

  بعدي محاسبه شود.

  سابقه برگزاري الف

  10  2   تعداد دفعات برگزاري

  امتياز 25جمعاً  

  15 8  كيفيت كنفرانس (هاي) 

  امتياز  10  10  4  فراگيري كنفرانس ( محلي ، ملي،  منطقه اي،  بين المللي)   ب

  ساختار كنفرانس پ

  10  5     برگزاركننده كنفرانس

  امتياز 55جمعاً 

  5  -   هاي  كليدي  سخنران

  20  10   كميته علمي 

  10  7  كميته اجرائي 

  10  5  كنفرانس  گاه وب

  امتياز 10  10  -  كنفرانسو صنعتي علمي  حاميان ت

  فناوري و نوآوري ث

از صاحبنظران  متشكل برگزاري ميزگردهاي تخصصي

ايجاد  صنعت و دانشگاه، برگزاري ميزگرد مستقر در 

 توسعه صنعتي، ...براي  نقشه راه 

-  

5  

  امتياز 10

  5  -نمايشگاه جنبي، كلينيك مسابقه كارآفريني،  برگزاري 
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 صنعت، ...

 

  كلياطالعات 

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

  .شد نخواهد داده اثر ترتيب نكنند رعايت را موضوع اين كه

 بخش ايران براي دريافت مجوز از سوي   مركزي IEEE، با توجه به مهلت زماني IEEE Xploreدر صورت درخواست نمايه  -

IEEE  بخش ماه قبل از آغاز كنفرانس به  7ماه قبل از آغاز كنفرانس)، الزم است كليه مدارك به شكل كامل، حداقل  6(حداقل

  ارسال گردد.  IEEEايران 

  گاه كنفرانس بايد در زمان ارائه درخواست عملياتي، كامل و به روز باشد. وب -

گاه، فراخوان مقاالت و هرگونه مستنداتي كه  در وب IEEEايران ، درج لوگوي بخش IEEEقبل از اخذ مجوز از بخش ايران  -

مربوط به كنفرانس است، به هر شكل و به هر دليل، مجاز نيست. در صورت عدم رعايت اين موضوع درخواست حمايت مورد 

قرار خواهد  IEEEبخش ايران ؛ كنفرانس در ليست سياه IEEEبخش ايران ه و عالوه بر اعالم در سايت گرفتنبررسي قرار 

   گرفت.

گاه، فراخوان مقاالت و هرگونه  مركزي، ذكر نمايه شدن مقاالت در وب IEEEگاه  و آن IEEEقبل از اخذ مجوز از بخش ايران  -

اخذ مجوز از بخش عالوه بر اين، حتي پس از مستنداتي كه مربوط به كنفرانس است، به هر شكل و به هر دليل، مجاز نيست. 

گاه، فراخوان  در وبخواهد شد،  IEEE Xploreنمايه   قطعاً، بايد از ذكر اينكه مقاالت مركزي IEEEگاه  و آن IEEEايران 

خودداري شود، زيرا نمايه شدن قطعي به بررسي هاي  مقاالت و هرگونه مستنداتي كه مربوط به كنفرانس است، به هر شكل

در صورت عدم رعايت اين موضوع  خصوص مقاالت منوط مي باشد.در  مركزي IEEEگاه  و آن IEEEبخش ايران بيشتر توسط 

بخش ايران كنفرانس در ليست سياه  ،IEEEبخش ايران ه و عالوه بر اعالم در سايت گرفتندرخواست حمايت مورد بررسي قرار 

IEEE .قرار خواهد گرفت    

  

 نحوه امتياز دهي .1

 سابقه كنفرانسالف. 

 يرد.گ  تعلق ميامتياز  10امتياز تا سقف  2 بار برگزاريبه ازاي هر  �

عملكرد نحوه  و IEEE Xploreدر  كيفيت و سطح مقاالت، نمايه شدننحوه داوري و پذيرش مقاالت، براساس  �

 تعلق مي گيرد. امتياز 15تا سقف  كنفرانس در اين خصوص

o و برگزاري روند از گزارشي و نهائي هاي همقال مجموعه بويژه قبلي كنفرانس مدارك كليه است الزم 

 .شود ارسال مقاالت ارزيابي

مورد بررسي قرار  Xplore IEEEشوند، درخواست نمايه  هائي كه براي اولين بار برگزار مي در مورد كنفرانس �

 گيرد. نمي
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 (بين المللي، منطقه اي، ملي، محلي) كنفرانس فراگيريب. 

  10  بين المللي

  8  منطقه اي

  6  ملي

  4   محلي

  2  دانشجويي 

  

%) از مقاالت چاپ شده در كنفرانس قبلي از 30كنفرانسهاي بين المللي، الزم است درصد قابل قبولي (حداقل در خصوص 

نيز حداقل  (شامل مشاوران علمي) ها، مراكز تحقيقاتي و سازمانهاي معتبر خارج از ايران بوده و در كميته علمي دانشگاه

  % اعضاء از  دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمانهاي معتير خارج از ايران باشند.30

  

 ساختار كنفرانسپ. 

 كنفرانسبرگزاركننده . 1پ.

ها و  سازمانمراكز پژوهشي،  ,ها دانشگاهبايد شناسنامه مشخص حقوقي داشته باشد مانند  كنفرانسبرگزاركننده 

  .هاي صنفي مهندسي و علمي داراي مجوز تشكل هاي دانشجوئي داراي مجوز و ، انجمنعلميهاي  انجمن ها، ارگان

 

 :سقف امتياز طبق جدول زير خواهد بود اعتبار برگزار كنندهبرحسب 

، مراكز پژوهشي و ها دانشگاه

  هاي علمي  انجمن
10  

  5  ها  ها و ارگان  سازمان

  3  هاي صنفي  تشكل

  2  هاي دانشجويي  انجمن

 

 كليدي هاي  سخنران. 2پ.

 2تا  ،سابقه فعاليتهاي چشمگير صنعتييا و  اعتبارسطح   ،سطح علمي ، به تناسببه ازاي هر سخنران كليدي      

  تعلق مي گيرد.  امتياز 5تا سقف  جمعاًو  امتياز 

 كميته علمي. 3پ.

به  عضويت در كميته علمي،، به شرط تأئيد عضو مورد نظر در خصوص پذيرش كميته علميعضو به ازاي هر 

   گيرد. تعلق مي امتياز 20تا سقف  جمعاً امتياز 2تا سطح علمي شخص  تناسب

  .بايد تكميل و در زمان درخواست ارائه شودفرم اطالعات اعضاء كميته علمي) (پيوست  فرم -  
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 كميته اجرايي. 4پ.

  تعلق مي گيرد. امتياز 10تا سقف  جمعاً امتياز 1,5تا و تركيب اعضاي آن  اجرائيكميته عضو به ازاي هر 

مركزي و انجام مراحل مختلف در  IEEE، نظر به لزوم مكاتبات با IEEE Xploreدر صورت درخواست نمايه 

  اين راستا، مسئول كميته انتشارات بايد فردي باشد كه توانمندي و دانش اين كار را داشته باشد.

 گاه  وب. 5پ.

 تعلق مي گيرد.به آن امتياز  10تا سقف  آن اطالعات ارائه شده در  گاه و وب به كيفيت  با توجه

اطالعات مورد  و در برگيرنده اطالعات كنفرانس بويژه ساختار آن باشد. ، عملياتيكنفرانس بايد به روز گاه وب -

هاي  كنفرانس، تاريخهاي علمي و اجرائي، محورهاي  گاه عبارتند از: اطالعات كلي كنفرانس، كميته نياز در وب

مهم، حاميان كنفرانس، راهنماي نويسندگان، فراخوان مقاالت، بارگذاري مقاالت، ثبت نام، برنامه كنفرانس، 

  هاي كليدي، اسكان و مسافرت. سخنران

براي اخذ حمايت يكسان  IEEEبخش ايران اطالعات ارائه شده در وب گاه بايد با اطالعات ارائه شده به  -

  باشد.

  .الزامي است IEEE Xploreبراي كنفرانسهاي متقاضي نمايه انگليسي  گاه وب وجود -

  

 انجمن هاي علمي برگزار كننده و/يا حامي كنفرانست.  

الزم است مدارك مؤيد كسب  امتياز تعلق مي گيرد. 10تا سقف  كنفرانسو صنعتي علمي  حامياناعتبار  بر حسب

  حمايت در زمان درخواست ارائه شود.

  فناوري و نوآوري ث.

، اعتبار داوارن مسابقه كارآفريني و يا اعتبار نمايشگاه/ كلينيك بر حسب اعتبار اعضاي شركت كننده در ميزگردها

  امتياز تعلق مي گيرد. الزم است مدارك مرتبط در اين خصوص ارائه شود. 10صنعت مربوطه تا سقف 

در فراهم ساختن زمينه تشويقي داشته و مي تواند به عنوان عامل توانمند  –جنبه اختياري  "ث "*شايان توجه است كه بند 

  الزم براي كسب امتياز در شرايط كنفرانس از نوع صنعتي است، ايفاي نقش نمايد.

  

 آستانه هاي تصميم گيري .2

 IEEEايران  كسب مجوز استفاده از لوگوي بخشالف. 

 است. 110از  IEEE، 55 ي بخش ايرانلوگو مجوز استفاده از حداقل امتياز الزم جهت كسب

  IEEE  ايرانبخش سوي از  Xplore IEEE كسب مجوز نمايهب. 

   .است 110از    Xplore IEEE، 80 براي نمايه IEEEبخش ايران حداقل امتياز الزم جهت كسب حمايت  -

مركزي بوده كه مستلزم طي مراحل ديگري  IEEEالزم به ذكر است كه كسب اين مجوز اولين گام براي كسب مجوز  -

  است و لذا به معني قطعي بودن نمايه سازي نيست. 

   



� 

  فرم اطالعات اعضاء كميته علمي

  

نام و نام   رديف

  خانوادگي

پست   تلفن همراه  محل اشتغال

  الكترونيكي

  *امضاء

            

  

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

  استفاده نمود. 


