
  
  
  

كليه علاقه مندان، دانشجويان، اساتيد، مهندسين و پژوهشگران مي توانند ضمن رعايت فرمت نگارش مقاله 
آخرين يافته هاي علمي، پژوهشي، كاربردي و مروري خود را منطبق بر محورهاي ارائه مقاله كنفرانس از طريق كنترل 

بايد از طريق عضويت در سايت ( ثبت نام اوليه ) يك پنل كاربران به دبيرخانه ارسال نمايند. براي اين كار ابتدا 
حساب كاربري (كنترل پنل شخصي) ايجاد نموده سپس وارد صفحه خود شده و از طريق منوي ارسال مقاله مقالات 

 خود را ارسال نماييد.

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

اله دهندگان محترم مي رساند كه تنها مقالات با كيفيت علمي بالا پس از داوري توسط اساتيد و به اطلاع مق -
  صاحب نظران جهت ارايه انتخاب خواهند شد.

  .باشد مي صفحه ١٧ تا ١٤ كل در كامل مقاله صفحات تعداد حداكثر -

  .بود خواهد مقاله مكاتبات مسئول عنوان به مقاله كننده ثبت فرد -

   

  توجه دانشجويان و پژوهشگران گرامي:قابل 

آن دسته از دانشجويان و پژوهشگراني كه نيازمند دريافت نتايج داوري مقالات ارسالي خود زودتر از آخرين زمان 
اعلام نتايج داوري مقالات مي باشند مي توانند هرچه سريعتر مقالات خود را ارسال نموده سپس ايميلي حاوي 

ري آن به دبيرخانه كنفرانس ارسال و تقاضاء داوري زود هنگام داده و مقاله خود را سريعتر عنوان مقالات و كد رهگي
روز پس از ارسال مقاله اعلام  ١٠در مرحله داوري قرار دهند. براي افراد فوق الذكر نتايج داوري مقالات حداكثر تا 

  خواهد گرديد.

  ارسال فايل هاي مقاله :

  ما دو فايل دريافت مي كند :سامانه كاربران كنفرانس از ش _

  .مقاله نگارش العمل دستور بر منطبق كامل مقاله Doc . فايل١



  .است Doc فايل شده تبديل همان دقيقا كه كامل مقاله Pdf . فايل٢

دقت فرماييد كه ارسال و ثبت مقاله زماني با موفقيت بوده است كه سايت پس از تكميل فرم و ارسال به شما 
  اين كد هم به ايميل كاربر ارسال خواهد گرديد.  .اص داده باشدكد رهگيري اختص

   

  در خصوص ارسال فايل ها به اين نكته دقت نماييد كه:

 يدهست مطمئن خود فايل اطلاعات صحت از كه زماني پس ،  است پذير امكان  ارسال فايل فقط يكبار براي شما _
هرگونه تعويض يا تغيير در فايل ارسالي و يا تغيير در نام  مقاله داوري از پس كه چرا نماييد، ارسال را آن

  نويسندگان به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد.


