
 

  

سازی در و فرایند نمایه پذیرفته شدهانگلیسی راهنمای تهیه مقاالت 

IEEE 
تا  گرددهای ثبت نام مقاله در کنفرانس، از نویسندگان محترم درخواست میبعد از تکمیل فرایند پرداخت هزینه

فرمایند.  اقدامهای زیر های ارائه شده در گامبرای تهیه نسخه نهایی مقاالت پذیرفته شده، مطابق با دستورالعمل

ا ر IEEEسازی درپایگاه الزم به ذکر است که عدم رعایت موارد زیر، لغو پذیرش مقاله و خروج آن از فرایند نمایه

 در پی خواهد داشت.

  IEEEسازی مقاله در الگوی استانداردگام اول: لزوم آماده

 فایل)الگوها  نتهیه شده باشد. ای IEEE تانداردالگوی اسس اشده باید براس فایل نهایی تمامی مقاالت پذیرفته

Word ای Latex )باشند. از طریق لینک زیر قابل دسترسی می 
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 رایت بصورت پانویس به صفحه اول مقالهگام دوم: اضافه کردن اعالن کپی

رایت مربوطه را بصورت پانویس به صفحه اول مقاله اضافه نمایند. الزم به ذکر نویسندگان محترم باید اعالن کپی

باشند، متفاوت هایی که نویسندگان محترم در آن مشغول به فعالیت میرایت، براساس دولتاست که اعالن کپی
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 مقالهر دِعنوان کنفرانس به هِوم: اضافه کردن سگام 

 مقاله اضافه نمایند.به ( ردِهِباالنویس صفحه )بصورت کپی و را  (متن زیرعنوان کنفرانس )نویسندگان محترم باید 

2023 8th International Conference on Technology and Energy Management (ICTEM) 

8-9 February, 2023, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran 

 IEEE PDF eXpress تیسا قیمقاله از طر pdf یینها لیفا هی: تهچهارمگام 

صورت پذیرد. درغیر   eXpressIEEE PDFباید از طریق سایت  تنها و تنها ،pdf نهایی مقاله در فرمت تهیه فایل

در این مرحله، نویسندگان . گرددمتوقف می IEEEدر آن سازی این صورت، پذیرش مقاله لغو گردیده و فرایند نمایه

، نسبت به بارگذاری فایل نهایی وورد  eXpressIEEE PDFسایت محترم باید با مراجعه به 

تولیدی باید در حساب  pdfمقاله اقدام فرمایند. سپس، فایل  pdfمقاله و تهیه فایل نهایی 

 کنفرانس بارگذاری گردد.کاربری نویسنده در سایت 

 رایت الکترونیکی: تکمیل فرم کپیپنجمگام 

بعد از تکمیل مراحل فوق، نویسندگان گرامی باید با مراجعه به صفحه و حساب کاربری خود در سایت کنفرانس، 

الکترونیکی سازی لینک مربوط به برگه رایت اقدام فرمایند. زمان فعالنسبت به تکمیل برگه الکترونیکی کپی

 رسانی خواهد شد.رایت متعاقباً از طریق سایت کنفرانس اطالعکپی

 اطالعات تکمیلی ❖

 رایت بصورت پانویس به صفحه اول مقالهگام دوم: اضافه کردن اعالن کپی

رایت اعالن کپیباید آخرین ، باشندمحترمی که در حال تحصیل و یا اشتغال در داخل ایران مینویسندگان  -1

 .نمایندبصورت پانویس به صفحه اول مقاله اضافه را )سایرین( 

)بدون بولد یا ایتالیک کردن(  بصورت سادهو  8، اندازه Times New Romanرایت را با فونت لطفاً اعالن کپی -2

 مقاله قرار دهید.چپ صفحه اول -قسمت پاییندر 
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  IEEE PDF eXpressمقاله از طریق سایت  pdf: تهیه فایل نهایی چهارمگام 

شوید. در صورت نداشتن حساب قبلی، حساب  eXpress FIEEE PD سایت وارد لینکبا کلیک روی این  -1

در صورت ایجاد حساب جدید، ایمیلی وارد کنید.  56862Xجدیدی برای خود ایجاد کنید. شناسه کنفرانس را 

ارسال خواهد شد. با کلیک روی لینک  IEEE PDF eXpressسازی حساب جدید، از طرف حاوی لینک فعال

 شود.مذکور، حساب جدید فعال می

 

و فایل نهایی وورد  دهسازی حساب کاربری، وارد حساب کاربری خود شبعد از تکمیل فرایند ایجاد و فعال -2

 .تهیه شده است، در سایت بارگذاری کنید IEEEمقاله را که براساس الگوی استاندارد 

 

 

 

برای ایجاد  سا   دید 

 روی ای  لین  کلی  کنید 

56862X 

1 مر له   

 

 روی ای  لین  کلی  کنید تا محلی برای دریافت مقاله ایجاد شود

   مر له 

 

   مر له 

عنوان انگلیسی مقاله را در    ه باال وارد 

 کرده و روی دکمه ادامه کلی  کنید.
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  فایل وورد Browseبا کلی  روی 

نهایی مقاله را آپلود کنید و روی دکمه 

 ادامه کلی  کنید.

   مر له 

 

 روی دکمه ادامه کلی  کنید.

   مر له 

 

با دریافت پیام ت دیل موفقیت آمیز 

  روی دکمه pdfفایل وورد به فایل 

OK.کلی  کنید  

   مر له 

 
   مر له 

 word اعالم نتیجه فرایند ت دیل فایل 

: موفقیت آمیزpdf( pass )به 

  تولیدیpdf دانلود فایل 

  در صورت ت یید فایل  روی ای  گزینه کلی  کنید  در یر ای  صورت  فرایند نهایی نمی شود.



 

  

(، روی گزینه تأیید pass(، در صورت مورد تأیید بودن فرایند تبدیل )7در انتهای فرایند )شکل مرحله  -3

(Approve) ماند.کلیک کنید تا فرایند نهایی شود. در غیر این صورت، فرایند ناتمام باقی می 

که در حساب کاربری نویسندگان محترم در سایت  کد چهار رقمیمقاله )کد مقاله را دانلود کنید و  pdfفایل  -4

 کنفرانس قابل دسترسی است( را به ابتدای نام فایل تولیدی اضافه کنید.

نام فایل تولیدی، آن را در صفحه کاربری خود در سایت کنفرانس ابتدای مقاله به کد بعد از اضافه کردن  -5

 ری نمایید.بارگذا

 در صورت داشتن بیش از یک مقاله، همین مراحل را برای سایر مقاالت نیز تکرار نمایید. -6

، ایمیل تأییدی IEEE PDF eXpressاز طریق سایت  pdfامیز تهیه فایل در انتهای تمامی فرایندهای موفقیت -7

گردد. بدین ترتیب، امکان رصد کمیته انتشارات از استفاده از این سایت به کمیته انتشارات کنفرانس ارسال می

 گردد.مقاالت فراهم می pdfیا عدم استفاده نویسندگان محترم از این سایت برای تهیه فایل 

مقاالت  پذیرش مقاله  pdfبرای تولید فایل  IEEE PDF eXpressدر صورت عدم استفاده از سایت  -8

 گردد.متوقف می IEEEدر  سازی آنلغو گردیده و فرایند نمایه

 

 شدهسنجی مقاالت پذیرفتهفرایند ش اهت ❖

سازی مقاالت کنفرانس در به منظور تضمین عدم وجود مقاالت دارای سرقت علمی و نیز تسریع در فرایند نمایه

افزارهای تخصصی نرمشده در کنفرانس، با استفاده از ، فایل نهایی تمامی مقاالت پذیرفتهIEEEپایگاه 

باشند، لغو پذیرش می %0 سنجی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و مقاالتی که دارای میزان شباهت باالی شباهت

ها و الزم به ذکر است که اسامی نویسندگان و سازمان خارج خواهند شد. IEEEسازی در شده و از فرایند نمایه

 گردد.نجی لحاظ نمیسهمچنین لیست مراجع در فرایند شباهت
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