
 شرايط ارسال مقاالت براي كنفرانس

هـاي علمـي، پژوهشـي،     توانند ضمن رعايت فرمت نگارش مقاله، آخرين يافته كليه اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران محترم مي

شده كنفرانس از طريق كنترل پنل كاربران به دبيرخانه كنفـرانس ارسـال    كاربردي و مروري خود را منطبق بر محورهاي تعيين

مقـاالت ارسـالي بايـد     .)باشـد  اولويت با مقاالت كاربردي مـي (مقاالت بايد داراي رويكردهاي پژوهشي و كاربردي باشند . دنماين

  .باشد ارسال مقاالت به منزله پذيرش قانون حمايت از حق تاليف مي. حاصل تالش علمي شخص نويسنده مسئول باشد

  :مقاالت ارسالي بايد داراي شرايط زير باشند

 .هاي نوين در يكي از محورهاي كنفرانس باشند ت ارسالي بايستي شامل يافتهمقاال -

  .مقاالت ارسالي نبايستي قبال به هيچ شكلي در جاي ديگر چاپ يا ارايه شده باشند -

 .گيرد در اين كنفرانس مقاله به دو زبان فارسي يا انگليسي مورد پذيرش قرار مي -

 .نيز ارسال گردد براي مقاالت فارسي بايستي چكيده انگليسي -

گـردد و نيـازي بـه ارسـال چكيـده بـه        دريافت مي (Full paper) الزم به ذكر است كه چكيده و متن مقاالت يكجا -

 .باشد صورت مجزا نمي

. پژوهشگران محترم بايد مقاالت خود را مطابق فرمت پيشنهادي كنفرانس تهيه و از طريق وب سايت ارسـال نماينـد   -

 .باشد د لينك در سايت كنفرانس در دسترس مياين فرمت از طريق دانلو

 .نظران جهت ارايه انتخاب خواهند شد مقاالت پس از طي پروسه داوري توسط اساتيد و صاحب -

 . باشد صفحه مي10تا 8حداكثر تعداد صفحات مقاله كامل در كل  -

به نگـارش و ارسـال مقالـه بـه      كليه تعهدات مربوط. كننده مقاله به عنوان مسئول مكاتبات مقاله خواهد بود فرد ثبت -

 .باشد كننده مقاله مي عهده فرد ارسال

 . باشد مي مقاله 3 هر فرد حداكثر مجاز به ارسال -

دقيقـه بـراي هـر     20دقيقه و در مجمـوع   5گويي به سواالت  دقيقه و مدت زمان پاسخ 15مدت زمان ارايه هر مقاله  -

پژوهشـي بـه    -هاي داراي امتياز علمـي  بررسي مجدد در مجله مقاالت برگزيده پس از.مقاله در نظر گرفته شده است

 .چاپ خواهند رسيد

كه لينك آن در سايت كنفرانس قـرار   Powerpointشده به صورت شفاهي، بايد در قالب فايل نمونه مقاالت پذيرفته -

 .دارد و متناسببازمانتخصيصدادهشده، آماده گردند

ر قالب فايل نمونه كه لينك آن در سايت كنفرانس قرار دارد آمـاده و در  شده به صورت پوستر، بايد د مقاالت پذيرفته -

 .زمان تعيين شده در برنامه كنفرانس، در محلي كه اختصاص داده شده است نصب گردند

 

 

 

 



 

 راهنماي نگارش مقاالت اولين كنفرانس بين المللي بسته بندي

.مقاالت بايد بدون خط خوردگي بوده ،و خواناباشد)1  

 20و بيش از .تايپ شود) 4A(اله ارسالي، روي كاغذ مق) 2

. صفحه نباشد  

، با فاصلة 12، متن مقاله 16عنوان مقاله با قلم نازنين شمارة  )3

mc3�� 2007ازه���ف droow د�� ���.  

نام و  كه شامل عنوان شغلي يا علمي، آخرين مدرك ورشته تحصيلي،: نويسندگان، نام كامل مترجمان/مشّخصات نويسنده )4

نشاني كامل وشماره تلفن تماس وپست . ذكرشود 11شماره  Lotusنشاني كامل دانشگاه يا موسسه ذي ربط با فونت 
  .آوردن ايميل كليه نويسندگان الزامي است. الكترونيكي نويسندگان در پايان مقاله نوشته شود

در جايي   فاني و با تكيه بر نظم و نثر فارسي باشد و قبالًنويسندگان در موضوعات ادبي و عر/ مقاله بايد نتيجة پژوهش نويسنده)5

  .چاپ نشده باشد

  .از هم جدا شده و در يك خط باشند )،(با كاما  كه كثر پنج واژهحداحداكثر پنج كلمه : كلمات كليدي)6



  )پررنگ pt. 12ب نازنين (مقدمه)7        

با توجه به اينكه مقاالت در اولين كنفرانس ) pt. 12ب نازنين . (ميگردد در اين بخش يك خالصه اجمالي از موضوع مورد مطالعه بيان

بين المللي بسته بندي به صورت چكيده گسترده و در يك مرحله داوري ميشوند، ارائه دهندگان مقاله بايد با رعايت اختصار و ايجاز 
. انتخاب شود singleها فاصله بين خطوط يمات پاراگرافدر تنظ .موضوع مورد مطالعه خود را در بخش مقدمه به صورت كلي بيان نمايند

ها بايد  خط اول همة پاراگراف.باشد 0pt) در تنظيمات فاصله بخش قبل و بعد(ها در بخش اول كه تك ستوني است فاصله بين پاراگراف
  . باشد cm 7/0داراي تورفتگي به اندازة 

 متدو روش ها)8 -1

بخش هاي .گرفته شده به منظور پيشبرد مطالعه صورت گرفته بيان ميگردند در اين بخش متد ها و روش هاي به كار
 .اصلي مقاله بنا بر نياز مي توانند به زير بخش هايي تقسيم گردند

باشد، كه در سمت راست باالي جدول با قلم ب ) توضيح(هر جدول بايد داراي شماره و عنوان جداول و اشكال  - 8-1 -2
ها در داخل متن و پس از  بهتر است جدول. شود گذاري مي شماره 1تايپ و به ترتيب از  pt. 10نازنين پررنگ و اندازة 

 pt. 9ب نازنين (هاي جداول بايستي به صورت وسط چين عنوان ستون. شود، درج گردند جايي كه به آنها ارجاع مي
و اگر التين باشند ) نازك pt. 10ب نازنين (چين و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست) پررنگ

 .بايد تايپ شوند (.Times New Roman8 pt)چين به صورت چپ

 نتيجه گيري)9 -1

مراجع و منابع بايد به صورت زير نويس . در اين بخش نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته به صورت مختصر تشزيح ميگردد 
زنين و اندازة چين با قلم ب نا صورت راستمراجع فارسيبه . آورده شوند pt. چين با قلم  هاي التينبه صورت چپو زيرنويس 11

Times New Roman اندازةpt. نتيجة . كنفرانس امكان پذير ميباشدارسال مقاالت تنها از طريق سايت . نوشته شوند 9 
ش بر آن بود تا با ارائه يك در اين متن، كوش .شود داوري مقاالت از طريق اعالم در سايت كنفرانس به نويسندگان مقاله اعالم مي

.نمونه عيني، ساختار مقاالت مورد قبول كنفرانس كه به صورت چكيده گسترده تشريح شود  

 .اسامي خاص و اصطالحات التين بالفاصله پس از معادل فارسي آن، داخل پرانتز در متن مقاله بيايد)10

  .نامه بيايد، قبل از كتابهانوشتبخش پيمطالب توضيحي، با رعايت شماره گذاري، در پايان مقاله در )11

در صورت چند (نويسندگان، سال نشر اثر، شمارة جلد/ ارجاعات درون متني، بين پرانتز با ذكر نام خانوادگي نويسنده)12
  )92: 1385كوب، زرين(          :مثال. و شمارة صفحه آورده شود) جلدي بودن كتاب

 :به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان، به شرح زير آورده شود، )پاياني(ارجاعات برون متني - )13

. نوبت چاپ. جلد. نام مترجم يا مصحح). با حروف سياه مورب( نام كتاب. سال نشر اثر. نام خانوادگي، نام: كتاب - 1- 13
  :مثال. نام ناشر: محل چاپ

  .آگه: تهران. ازدهمچاپ ي .صورخيال در شعر فارسي. 1386. شفيعي كدكني، محمدرضا -



با حروف سياه (    نام نشريه. »عنوان مقاله داخل گيومه« . سال نشر. نام خانوادگي، نام: مقالة چاپ شده در مجّله - 2- 13
  :مثال. شماره صفحات مقاله. شمارة مجّله. سال/ دوره). مورب

. سال هفدهم. و علوم انساني دانشگاه تهران مجّلة دانشكدة ادبيات. »ساختارِ ساختارها«. 1388.شفيعي كدكني، محمدرضا -
  .14- 7صص. 65شمارة 

نام . »عنوان مقاله داخل گيومه« . سال نشر. نام خانوادگي نويسندة مقاله، نام: مقالة چاپ شده در مجموعه مقاالت - 3- 13
  :مثال. ره صفحات مقالهشما. نام ناشر: محل چاپ. نوبت چاپ. جلد. نام گردآورنده). با حروف سياه مورب(مجموعه مقاله

به كوشش .جالل پژوهي: در. »رمان رئاليستي يا سند اجتماعي؟ نگاهي به مدير مدرسة آل احمد« . 1390. پاينده، حسين -
  .246-225صص. خانة كتاب: تهران. چاپ اول. محمود بشيري

نشاني . تاريخ آخرين بازنگري. »عنوان مقاله داخل گيومه« . سال نشر مقاله. نام خانوادگي، نام: هاي اينترنتيسايت - 4- 13

   .دقيق پايگاه اينترنتي

از پذيرش مقاالتي كه راهنماي نگارش فصلنامه . ها آزاد استفصلنامه در ويراستاري ادبي مقاالت، بدون تغيير محتواي آن-14
  .ايت نشده است، معذوريمها رعدر آن

  

  

 با توجه به بين المللي بودن كنفرانس، آيا حتما بايد مقاله انگليسي ارسال كنيم؟-1

  .آماده و ارسال نمايند فارسي يا انگليسي پژوهشگران مي توانند مقاالت خود را به زبان هاي .خير

  گزاري كنفرانس سفر كنيم؟محل بر در صورت پذيرش مقاالت بصورت سخنراني، آيا حتما بايد به-2

هدف . توصيه مي گردد كه به منظور تبادل نظر و ارتقاي علمي در صورت امكان در محل كنفرانس حضور داشته باشيد

در اما. كنفرانس بحث و تبادل نظر مي باشد و نبايد انگيزه شركت كنندگان صرفا چاپ مقاالت و دريافت گواهينامه باشد

  .نيازي به حضور حتمي نيست گواهينامه كنفرانس براي شما ارسال مي گردد و ه باشيد،صورتيكه امكان حضور نداشت

  آيا افرادي كه به صورت غير حضوري ثبت نام كردند گواهينامه و پكيج كنفرانس دريافت مي كنند؟ -3

رايگان پست مي  بله،براي همه افرادي كه به صورت غير حضوري ثبت نام مي كنند گواهينامه و پكيج كنفرانس به صورت
  .شود

در قبال هزينه پرداختي چه مواردي به پژوهشگران تحويل مي گردد؟ آيا تمام نويسندگان بايستي هزينه  -4

  بپردازند؟



مجموعه مقاالت  CDپكيج هزينه پرداختي شامل پذيرايي در روز كنفرانس، حضور در كنفرانس، بسته آموزشي كنفرانس شامل
  .باشد و ساير موارد جنبي مي) درصورت وجود(له گواهي پذيرش مقا كنفرانس، 

بديهي است اگر تمام نويسندگان مقاله درخواست بسته آموزشي كنفرانس را داشته باشند، بايستي به تعداد هر نفر و مطابق با  
ينه هاي مبالغ تعيين شده را بپردازند، در غير اينصورت صرفاً هز) قسمت خدمات در سامانه (جدول هزينه هاي كنفرانس
  .دريافت مي گردد) ارائه كننده(تعيين شده براي نفر اول 

  .به تمامي نويسندگان گواهينامه مجزا صادر مي گردد 

  در صورت شركت در كنفرانس يا پذيرش مقاله، نحوه پرداخت هزينه هاي ثبت نام چگونه است؟-5

براي اين . خواهيد دريافت نمائيد را مشخص كنيد براي پرداخت هزينه هاي شركت در كنفرانس ابتدا بايستي خدماتي كه مي
انتخاب نموده و سپس اقدام به » خدمات«منظور پژوهشگران مي بايست خدمت مورد نظر را در سامانه كاربران قسمت 

  :پرداخت وجه به دو طريق زير نمايند

  از طريق پرداخت اينترنتي از طريق درگاه الكترونيكي سامانه كاربران -1

  در سامانه كاربران» ارسال فيش«ق كارت به كارت و يا واريز به حساب و ثبت فيش اسكن شده در قسمت از طري -2

  آيا براي نويسندگان همكار گواهينامه پذيرش مقاله صادر مي شود ؟ -6

ست گواهينامه به تعداد نويسندگان گواهينامه مجزا صادر مي گردد و در روز كنفرانس به فردي كه در پنل ثبت نام كرده ا! بله
  .نويسندگان همكار تحويل وي داده مي شود

  آيا قبل از ارسال مقاله هزينه اي پرداخت مي گردد؟ هزينه هاي كنفرانس به چه ميزان است؟ -7

هزينه پرداخت خواهند ) كه از طريق ايميل به اطالع آن ها خواهد رسيد(پژوهشگران صرفاً پس از پذيرش مقاله آن ها  -خير 
  .نمود

  )اعضاي هيئت علمي، اعضاي انجمن ها، دانشجويان، آزاد(حضور در كنفرانس با ارائه مقاله-1

  )اعضاي هيئت علمي، اعضاي انجمن ها، دانشجويان، آزاد(حضور در كنفرانس بدون ارائه مقاله -2

  .ان داده شده استليست هزينه ها و توضيحات مربوط به هر كدام از گروه هاي باال در قسمت پنل كاربري پژوهشگران نش

  هر نويسنده مقاله مجاز به ارائه چند مقاله به اين كنفرانس مي باشد؟-8

تومان مي باشد در غير  200000محدوديتي در ارائه مقاله توسط پژوهشگران نيست و هزينه مقاالت بعدي نويسنده مسئول 
قط منوط به پذيرش مقاالت توسط كميته علمي شرط پذيرش و چاپ مقاله نيز ف. اينصورت شامل هزينه مقاله جديد مي باشد

  .و پرداخت هزينه ثبت نام در كنفرانس مي باشد

  روند پذيرش و چاپ مقاله چگونه مي باشد؟ -9



پس از پرداخت هزينه ثبت  ) ارائه شفاهي، پوستر، مجموعه مقاالت(كليه مقاالت پذيرفته شده توسط كميته علمي و داوران 
  .تاب مجموعه مقاالت و كتاب خالصه مقاالت به چاپ خواهد رسيدنام به صورت خودكار در ك

  .روز پس از ارسال آن مشخص مي گردد 10 مقاالت حداكثر  پذيرش يا عدم پذيرش  -1

  .پژوهشگران محترم مي بايست اصل و چكيده مقاالت را همراه هم ارسال نمايند-2

به جدول زمان .(اعالم مي گردد) با اصالحات و يا عدم پذيرشپذيرش، پذيرش همراه (پس از ارسال اصل مقاله وضعيت آن -3
  .)بندي مراجعه فرمائيد

مجموعه مقاالت و انجام  با توجه به حجم تعداد مقاالت در روزهاي پاياني ارسال مقاله و كليه مقاالت پس از پذيرش وارد  
  .ساير فرايندهاي كنفرانس مي گردند

  ي كنفرانس ارسال نمود؟ ازطريق ايميل يا سامانه كاربران؟ چگونه؟مقاله را از چه طريقي بايستي برا- 10

سپس به ايميل خود رفته و ايميل ارسالي از . براي ارسال مقاله قبل از هر كاري بايستي در سامانه كاربران سايت ثبت نام كنيد
ثبت نام كرده ايد و براي رمز عبور اگر قبالً (طرف سيستم را مشاهده و بر روي لينك فعالسازي موجود در ايميل كليك كنيد 

شما خطا مي دهد مي توانيد گزينه فراموشي رمز عبور را كليك نموده و به ايميل خود جهت دريافت رمز عبور جديد مراجعه 
 به سايت همايش بازگشته و وارد قسمت ورود در سامانه كاربران شويد و نام كاربري و رمز عبور خود را در آنجا وارد). نماييد
مرحله اطالعات  5پس از ورود به سامانه كاربران جهت ارسال مقاله از منو هاي موجود به منو ارسال مقاله برويد و طي . نماييد

مقاله خود شامل عنوان مقاله به فارسي و انگليسي، محور مقاله، اطالعات نويسندگان، چكيده مقاله و كلمات كليدي به فارسي 
منظور از فايل مقاله، چكيده و اطالعات كامل نويسندگان به همراه اصل (ر مرحله آخر فايل مقاله و د را ثبت كنيد  و انگليسي 

براي ارسال مقاالت بعدي نيز همين مراحل را تكرار . در سايت درج نمائيد pdf و word فرمت  را در دو  )مقاله مي باشد
   .كنيد

هي است مقاله ارسالي از طريق ايميل بررسي نمي گردد و فرآيند كار ارسال مقاله از طريق ايميل انجام نمي پذيرد و بدي: نكته
ايميل هاي كنفرانس فقط جهت پاسخگويي به نظرات، پيشنهادات، سواالت و مشكالت . را با مشكل مواجه مي سازد

  .پژوهشگران در موارد خاص مي باشد

  آيا مقاالت مروري نيز مورد پذيرش واقع مي شوند؟- 11

مروري كه درباره موضوعات جديد باشند و مطالب جديدي در آنها آورده شود مورد پذيرش قرار مي گيرند  - بله،مقاالت علمي
  اما اولويت ارائه شفاهي با مقاالت پژوهشي مي باشد

  ISC زمان و نحوه چاپ مقاالت در- 12

سط كنفرانس پذيرش شده باشد فقط براي نويسندگاني ميسر است كه مقاالت آنها تو ISC, امكان ارسال مقاالت براي مجالت
سپس در صورت پذيرش مقاالت مي   در واقع ، نويسندگان محترم ابتدا بايد مقاالت خود را براي كنفرانس ارسال نمائيد و 

يادآوري مي شود اسامي ژورنال ها ، نحوه ترجمه و ثبت نام و ارسال و  . توانند اقدام به ثبت نام و ارسال آن به مجالت نمايند
قاالت در مجالت ، بعد از برگزاري از طريق وب سايت اطالع رساني مي شود الزم به ياد آوري است كليه ژورنال هاي چاپ م

  .اعالمي مورد تائيد وزارت علوم مي باشد و با آخرين بلك ليست اعالمي بررسي خواهد شد



 

 

 

 


