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سیناوب علمی های همایشمقدمه: سامانه مدیریت برگزاری   

 

هارادرعلميبسترمناسبيبراینشروارائهدستاوردهایعلميفراهمساختهوامكاننقدوبررسياینیافتههایهمایش

هایعلميیكيازابزارهایمناسببرایپیشبردمقاصدآموزشيوپژوهشيگروههایهمایشکند.فراهمميجامعهعلمي

شود،زمینهالزمرابرایارتباطبیندانشگاهودهيسازمانریزیودرستيبرنامهعلميدانشگاهياستکهچنانچهبه

کند.دستاوردهایعلمينیازدارندفراهمميوهاپژوهشنتایجکهبههایيسازمانعلميباواحدهایاجرایيومؤسسات

یدعلميوارتقایسطحآموزشوعلمي،ارائهراهكارهاودستاوردهایجدهایهمایشیكيازاهدافاصليبرگزاری

است.مختلفهایپژوهشدرموضوعاتوحوزه

علميسیناوبباهدففراهمآوردنزمینهالزمبرایانجامبهتروبهموقعتماميهایهمایشسامانهمدیریتبرگزاری
هایهمایشفرآیندهایبرگزاری فناوریدانشگاه پژوهشو درخواستمعاونتمحترم سالعلميبه صنعتيشریفدر

بااستفادهازاینسامانهبرگزارشدهاست.اینالملليبینهمایشمليوهادهشدهوتاکنونسازیپیادهطراحيو8811
دریغمدیران،کارشناسانودبیرانتاکنونبهصورتمرتبوبااستفادهازنظراتوهمكاریبي8811سامانهطيدوره

کنیم.ازهمهآنانسپاسگزاریميبدینوسیلهعلمي،توسعهوارتقایافتهاستکههایهمایشریازعلميواجرایيبسیا
تهران،هایدانشگاهعلميهماکنونعالوهبردانشگاهصنعتيشریف،مورداستفادههایهمایشسامانهمدیریتبرگزاری

ومراکزآموزشيپژوهشياست.مؤسساتتربیتمدرسوبسیاریاز

 بهترینسامانههایهمایشبرگزارییكپارچهمدیریتسامانه هایهمایشهایمدیریتبرگزاریعلميسیناوبیكياز
 جشنوهاهمایشتماميفرآیندهایبرگزاریتقریباًعلمياستکه رها، برميهاینشستها، در بهعلميرا کامالً و گیرد

علميکههایهمایشاجرایيبرخيازدبیرانعلميوانهباهمكارییقوتوسعهاینسامکارتحقصورتدوزبانهاست.

برای.بهصورتمتمرکزدرشرکتشریفپردازشگردانشهمچنانادامهداردکنندهماکنونازاینسامانهاستفادهمي
طرح سایر و سیناوب پیرامون بیشتر شریفاطالعات های سایت به دانش پردازشگر به شرکت ينشاناین

sinaweb.net د.مراجعهکنی 
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 و ارسال مقاله نام ثبت ،فصل اول: راهنمای کاربران



 مقدمه
نامکاربریخود،سازیفعالکردهوسپسبانامثبتهستندابتدابایددرسامانهافرادیکهمتقاضيشرکتدریکهمایش

فرآیندشرکتدرهمایشمشروطبهپرداختهزینهشررکتتكمیلفرمشرکتدرهمایشراتكمیلکنند.دربرخيموارد،

درهمایشاست.

نامکاربری،چكیدهیااصلمقالهراارسالکرد.سازیالفعکردوسپسبانامثبتبرایارسالمقالهنیزابتدابایددرسامانه

وارسالمقالهنیزنامثبتشوند،امكاندربازهزمانيخاصيبرگزارميمعموالًهاهمایشالزمبهذکراستباتوجهبهاینكه

انجامپذیرد.شدهاعالمبایددرهمانچارچوبزماني

بهصورتگروهياست.اشخاصحقوقيکهدربرخيمواردبهعنوانحامينامثبتیكيازمزایایسامانهسیناوب،امكان

شوند،اینامكانرادارندتاحسربتوافرقبرامردیرانبرگرزاریهمرایشتعردادعلميمحسوبميهایهمایشبرگزاری

کنند.نامثبتمشخصيازافرادموردنظررادرهمایش

ست:بهشرحزیرانامثبتجزئیاتومراحل

 عضویتدرسامانههمایش -8

 نامثبتتكمیلفرآیند -2

 همایشیاتكمیلفرمشرکتدر -8

 ارسالمقالهدرصورتتمایل -4
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 عضویت در سامانه همایش








 : نام ثبتفرم 

 بایدبهدقتتكمیلشود.نامثبتفرم

 يیراشرخصحقیقري.درکنید:بهعنروانشرخصحقروقمينامثبتابتدامشخصکنیدبهچهعنواندرسامانه
تعردادنرامثبرتکننرد،امكرانمرينامثبتیکهمایشکنندهحمایتبهعنوانهاسازمانومؤسساتمواردیکه

آموزشيرادارنرد.فقرااشرخاصهایکارگاهمشخصيازکارکنانوهمكارانخودرابرایشرکتدرهمایشیا
یاسرازمانيمتقاضريانبيرادارند.بنابراینچنانچهموسسهجهاینمایشگاهبرایحضوردرنامثبتحقوقيامكان

برای شرکت در همایش یا ارسال مقاله، 

 ابتدا در سامانه عضو شوید.
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درهمایشحضورداشتهباشد،بایدبراکنندهحمایتشرکتدرنمایشگاهباشدیادرخواستداشتهباشدتابهعنوان
کند.نامثبتعنوانشخصحقوقي

 گیرد.عنوانخودرامشخصکنید.مكاتباتباهمینعنوانباشماانجاممي

 ام،نامخانوادگي،سطحتحصیالت،رتبهعلمريورشرتهتخصصريرابرهدقرتواردکنیرد.ایرناطالعراتبرهن
وجروددارد،بتواننردکننردهشررکتکندتادرمواردیکهمحدودیتتعدادافررادکنندگانهمایشکمکميبرگزار

تریاتخاذکنند.تصمیممناسبت

 شود،معادلانگلیسيمشخصاتفردیخودرابهتدوزبانهبرگزارميالملليکهبهصوربینهایهمایشدرمورد
دقتواردکنید.

 رسرانياطالعاست.باتوجهبهاینكهدربسیاریمواردنیازبهضروریشمارهتلفن،شمارهتلفنهمراهنیزازموارد
دهندميارائهکهمقاالتيرافوریوجودداردومسئولینبرگزاریهمایشبایددریکبازهزمانيمشخص،افرادی

رااعالمفرمایید.دسترسقابلرااعالمکنند،بنابراینشماره

 هایدرصورتيکهصفحهاختصاصيداریدبااستفادهازدگمهCtrl+CوCtrl+Vدرودقیقراکپيکردهنشاني
محلموردنظرواردکنید.

 صورتيیكيازچهارموردزیراست:نوععضویتدرسامانه:عضویتدرسامانههمایشبه

 بهعنواندانشجو،کنندهشرکت

 بهعنواناستاد،کنندهشرکت

 مقاله،دهندهارائهبهعنواننویسندهوکنندهشرکت

 آزاد،کنندهشرکت

 .درصورتامكانتصویرمناسبيازخودرادرسامانهبارگذاریکنید

 هکدپستيوهمچنینسازمانمحرلتحصریلیراخردمترابرهشهرمحلسكونتیاکار،نشانيپستيبههرما
دانشگاهتربیتمردرسیراعضروالمللبینهمراهپستسازمانيیانوعاشتغالبهکارمثالًدانشجویرشتهروابا

هیأتعلميدانشگاه...راثبتکنید.

 تواندبهایمیلشمامينشانيکنید.نشانيپستالكترونیكي،ونامکاربریراهمبهدقتواردنامثبتبرایتكمیل
نرامثبرتپستالكترونیكيخودبررایتكمیرلفرآینردنشانيشودازعنواننامکاربریمحسوبشود.توصیهمي

درقربالًاستفادهکنید.بااینحال،اینامكانوجودداردتاازنامکاربریدلخواهاستفادهکنیرد.چنانچرهایرننرام
شد،امكاناستفادهازآنرادارید.سامانهثبتنشدهبا

 نشرانيازایمیلصحیحاستفادهکنید.درمواردیکهرمزعبوررافراموشکنید،اینامكانوجودداردترابراورود
ایمیلشماارسالگردد.نشانيوبهایجادشدهایمیلصحیح،رمزعبورمجدداً

 خشتوضیحاتواردکنید.رسد،دربدرصورتيکهتوضیحخاصيضروریبهنظرمي
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 .برایثبتاطالعات،شناسهامنیتيراواردکردهوگزینهذخیرهراانتخابکنید

 بهمانندتصویرزیراست.تكمیلمواردیکهباستارهمشخصشدهاست،اجباریاست.نامثبتفرم

 کنید.نامثبتدرسامانهباریکفقا

 ،ازگزینهارسالمجددرمزعبوراستفادهکنید.درصورتيکهرمزعبوررافراموشکردید

 دانیدبامردیراجرایريهمرایشایمیلرانمينشانيایدلیكن،نامکاربرییاکردهنامثبتدرصورتيکهدرسامانه
تماسحاصلکنید
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رامشخصکنید:مناثبتنوع

 شخصحقیقيیاحقوقي

اطالعاتشخصيخودرابهدقتوارد

دهندهیاکنید.ایناطالعاتبهعنوانارائه

کنندهدرهمایشممكنازطریقشرکت

رسانيشود.سامانههمایشاطالع  

نشانيپستي،نامدقیقسازمانیاموسسه

 محلکاریاتحصیلوهمچنینسمتیا

يرابهدقتدراینبخشواردپستسازمان

 کنید.

اطالعاتنامکاربریونشانيایمیل

شخصيخودرابهدقتواردکنید.

ترجیحاًازنشانيایمیلدانشگاهیا

موسسهمحلکاریاتحصیلاستفاده

کنیدودرصورتيکهنشانيدیگریهم

داریددربخشنشانيپستالكترونیكي

 کمكيواردکنید.

http://www.sinaweb.net/
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 شده تکمیلنمونه فرم 
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شود،تصویرزیرنمایشدادهمينامثبتپسازتكمیلاطالعاتفرم



 نکات کلیدی و مهم

 .رمزعبوررابهخاطربسپاریدوپسازاینكهبرایاولینبارواردسامانهشدید،آنراتغییردهید

 درهمایشنیست.پسازورودبهسامانهبرایشررکتدرهمرایش،نامثبتعضویتدرسامانههمایشبهمعنای
فرمشرکتدرهمایشراتكمیلکنید.

 کنید،اطالعاتمربوطبهمقالهرابهدقتدهیااصلمقالهرابرایشرکتدرهمایشارسالميدرصورتيکهچكی
آیدواردکنید.دربخشمربوطهکهتوضیحآنبهشرحزیرمي

 دربرخيموارد،رمزعبوربهپوشهSPAMدرسامانهرانامثبتدرصورتيکهایمیلتأییدیهلطفاًشود.ارسالمي

نیستند.SPAMدریافتيازسامانه،هایایمیلهمراجعهکنیدومشخصکنیدید،ابتدابهاینپوشدریافتنكرد
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ارسالبرای

مقالهاینگزینه

 راانتخابکنید

نامثبتبرایتكمیلفرآیند

جهتشرکتدرهمایش،

 اینگزینهراانتخابکنید.

http://www.sinaweb.net/
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 ارسال چکیده، ارسال مقاله
هرابررایدربرنامهنامثبتارسالوپیگیریمقالهبرایارسالمقالهوازگزینهوضعیتهایگزینهپسازورودبهسامانهاز

درنامثبتهایمایشاستفادهکنید.دربسیاریمواردحضوردرهمایشمشروطبهپرداختهزینهجهتشرکتدرهنامثبت

همایشاست.

http://www.sinaweb.net/
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کنید.چنانچهرویگزینهنگارشوارسالمقالهکلیککنید،راهنمایارسالمقالهرامانندتصویرزیرمشاهدهمي
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بهدقتتكمیلشود.،فرمزیربایدجدیددرصورتانتخابگزینهارسالمقاله

 .عنوان،چكیدهوکلیدواژگاناصليراواردکنید
هاآنایمیلنشانياند،نام،عنوانودرصورتيکهنویسندهیانویسندگاندیگریدرتهیهوتدوینمقالهمشارکتداشته

کند.نیزایمیلارسالميهاآن،بهرسانياطالعرابهدقتواردکنید.سامانهدرراستای

 موضوعوحوزهکارتخصصيشمادرفهرستموضوعاتنیستبرهمردیرچنانچهموضوعمقالهراانتخابکردهو
سامانهپیشنهاددهید.

 توضیحاتتكمیليراواردکردهودرنهایتفایلاصلمقالهرابههرماهسایرمستندات)درصورتلزوم(درسامانه
بارگذاریکنید.

 بهنویسرندهاطرالعتأییدشودودرصورتکهدربسیاریموارد،ابتداچكیدهمقاالتارسالميتوجهداشتهباشید
شودتادربازهزمانيمشخصياصلمقالهراازطریقسامانهارسالکند.دادهمي

 باشد،امكانارسالمقالهرادارید.درغیرایرنصرورتمجرددفررمشدهتكمیلبهدقتموارددرصورتيکههمه
مربوطهرابازبینيکنیدواطالعاتضروریرادرسامانهواردنمایید.

http://www.sinaweb.net/
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 توجهداشتهباشیدبههنگامثبتمقاالت،ازدگمهBackهرایگزینهمرورگراستفادهنكنید.بااستفادهازمنوهاو
مربوطه،بخشموردنظرراتكمیلکنید.ودگمهبعدیرادرپایینصفحهانتخابکنید.
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 رابرهدقرتدرفررمهراآنصورتيکهافراددیگریدرتهیهوتدوینمقالهمشارکتدارند،نامومشخصراتدر
،مشرخصکنیرد.ترتیربقرراراستبهعنواننویسندهمسئولمكاتباتهاآنکنید.چنانچهیكيازواردمربوطه

یینفرمتعیینکنید.گرفتننامنویسندگانرابااستفادهازگزینهمربوطهدرگوشهسمتچپپا

http://www.sinaweb.net/
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موضوعاترابهدقتانتخابکنید
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 ،درصورتلزومتوضیحاتبیشتریدررابطهبامقالهومعرفيخودارائهدهید.برایتكمیلفرآیندارسرالمقالره

رامطالعره شرایاوضروابا تماميجانباین  "شرایاوضوابامربوطهراباانتخاباینگزینهثبتکنید.

".دارمميوموافقتخودراباآناعالنامکرده



 

 درادامهاصلمقالهرادرسامانهبارگذاریکنید.دقتداشتهباشیدکهفقایکفایلبهعنواناصلمقالهامكران
باارسالدوفایل،هرردورابرهعنرواناصرلمقالرهدرتواندنميسامانهرادارد.بهعبارتدیگرنویسندهثبتدر

سامانهثبتکند.

http://www.sinaweb.net/
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 پسازانتخابفایلاصليمقاله،دگمهارسالفایلراانتخابکنید.درصورتنیاز،توضیحاتالزمدررابطرهبرا
شرود.براچكیدهومشخصاتمقالهشرمانمرایشدادهمري"بعدی"ینههاارائهدهید.باانتخابگزمحتوایفایل

رسد.ایمیلتأییدیهدریافتچكیدهیااصلمقالهنیزبهانتخابگزینهارسالمقاله،فرآیندارسالمقالهبهپایانمي
شود.ایمیلشماارسالمينشاني
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 رسالمقالهبهسامانههمایشهستیدکنیدکهمتقاضياتأییدباانتخابگزینهارسالمقاله،مجدد
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