b
ﺑﺎﺳﻼم

ﺳﻠام،
ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮورﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ،ارﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ازﺑااﯾﻦ
ً
ﻫﺴﺘﯿد،
ﻣﻮﺟﻮد ﺑا ﻣا
ﮐاﻣﭙﯿوﺗر اﯾران
ﮐﺎﻣﻼﺳاﻟاﻧه
ﮐﻨﻔراﻧس
دوﻣﯿنﺑﻪدوره
در ازﺑﯿﺴت و
ﻣﺴرورﯾم.ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺴﯿاروﺟﻪ ارﺳﺎل
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻤراه ﻣﻘﺎﻟﻪ و
ﺑﺮای ارﺳﺎل
اﻧﺠﻤنﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺎتازﯾﺎد ﺷﺪه
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻟﻄﻔﺎ
ﺛﺒﺖﻧﺎماز دراﯾناﯾﻦﮐهدوره
ﺑراي آﻣادهﺳازي و ارﺳال ﻧﻬاﯾي ﻣﻘاﻟات ﭘذﯾرﻓﺘه ﺷده در ﺑﺨش اﺻﻠي و ﺑﺨش ﭘوﺳﺘري ﺑه ﻧﮑاﺗي ﮐه در اداﻣه
در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮ روی ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣيآﯾﻨد ﺗوﺟه ﮐﻨﯿد .اﻣﯿدوارﯾم ﺑه زودي ﻣﯿزﺑان ﺷﻤا در ﮐﻨﻔراﻧس ﺳاﻟاﻧه اﻧﺠﻤن ﮐاﻣﭙﯿوﺗر ﺑاﺷﯿم.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﺎرش و ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ
ً
✍ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎرش ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻃﺮﯾﻖ وبﮔﺎه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،

نحوه آمادهسازی و ارسال نسخه نهایی مقالههای پذیرفته شده در
ارﺳﺎل ﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ  Microso Wordﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  LTEXﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
بخش اصلی
A

ﺗﻮﺟﻪ

ﻧوﯾﺴﻨده ﻣﻘاﻟهﻫاﯾي ﮐه در ﺑﺨش اﺻﻠي ﮐﻨﻔراﻧس ﻣﻠي ﮐاﻣﭙﯿوﺗر اﯾران ﻣﻘاﻟه ﭘذﯾرﻓﺘه ﺷده دارﻧد ﺑاﯾد ﻧﺴﺨه ﻧﻬاﯾي
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم از ﻗﺎﻟﺐ  LATEXﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘاﻟه را ﺑر ﻃﺒق ﻧﻈر داوران آﻣاده ﮐرده ،ﺳﭙس ﻓاﯾل  pdfآن را از ﻃرﯾق ﻫﻤان اﮐاﻧﺘي ﮐه ﻧﺴﺨه اوﻟﯿه ﻣﻘاﻟه را
ارﺳال ﮐرده ﺑودﻧد ،ارﺳال ﮐﻨﻨد.

اﺳتﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻟازمرا ﺑﻪ
ﻫﺎی زﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺎم
ﻣﻘﺎﻟﻪازﻣﯽ
✍ ﺑﺮای
دﻫﯿﺪ.ﺷاﻣل:
اﻧﺠﺎم zip
ﯾك ﻓاﯾل
ﭘيدياف
ﻧﺴﺨه
ارﺳﺎلﻏﯿر
ﻫﻤﭽﻨﯿن

)ﺑدون ﺷﻤاره ﺻﻔﺤه(
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻣﻘاﻟه
دﻗﯿﻖ ﻧﻬاﯾي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪpdf
❶• ﻓاﯾل
ﭘﯿﺶرو.
اﯾﺮان .ﻟازم ﺑراي ﺗوﻟﯿد ﻓاﯾل ﭘيدياف )ﻓاﯾل ورد ﯾا ﻓاﯾلﻫاي ﻟاﺗك(
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﺒع
اﻧﺠﻤﻦﻓاﯾلﻫاي
ﺷاﻣل ﻫﻤه
ﯾك ﭘوﺷه
❷•ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ
• ﯾك ﻓاﯾل ورد ﺟداﮔاﻧه ﺷاﻣل ﭼﮑﯿده ﻣﻘاﻟه
❸ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰ﻫﺰار رﯾﺎل ) ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺟﻬﺖ داوری ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ.

آﻣاده و از ﻃرﯾق ﺳاﯾت ﺑارﮔذاري ﺷود.

ﻟﻄﻔﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی داده ﺷﺪه را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.

ﺑراي ﺑارﮔذاري ﻧﻬاﯾي ﻣﻘاﻟه ،ﺑﻌد از ورود ﺑه ﺳاﯾت  easychair.orgﺷﻤا ﺑاﯾد ﺑه ﺑﺨش  informationﻣﻘاﻟه
ﺑﺮای وارﺳﺎل
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
filesرا در آنﺟﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد
ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺳﻤتﭘﯿﻮﻧﺪ
ارﺳﺎل،ﺑاﻟاﺑﻪ اﯾﻦ
❹ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨابﮐﻪﮐﻨﯿد
 addرا
ﺛﺒﺖor
update
ﮔزﯾﻨه
ﺻﻔﺤه،
راﺳت
ﺑﺮایﻗﺴﻤت
ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﺷﺪن آﻧﺠا
آﻣﺎده و در
ﺧودﺗان رﻓﺘه
ﮐﻨﯿد.ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  EasyChairﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﺑارﮔذاريﻫﻨﮕﺎم
ﻋﻀﻮ راﮔﺮدﯾﺪ .در
ﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﻧﺨﺴﺖ
آﻧﺠادر ﺳﺎﯾﺖ
درﻣﻘﺎﻟﻪ
آن ﺧود
ﻣﻘاﻟه
ﻣﯽ ﻧﻬاﯾي
ﻧﺴﺨه
zip،EasyChair
ﻓاﯾلﻫاي  pdfو
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺖ را ﻧﯿﺰ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ
دارای ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ،ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ را وارد
ﻟﻄﻔا دﻗت ﮐﻨﯿدﮐه ﻓاﯾل  pdfﻧﻬاﯾي ﺷﻤا ﺷﻤاره ﺻﻔﺤه ﻧداﺷﺘه ﺑاﺷد.
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱

نحوه آمادهسازی و ارسال نسخه نهایی مقالههای پذیرفته شده در
بخش پوستر
ﺑراي ﻣﻘاﻟهﻫاﯾي ﮐه در ﺑﺨش ﭘوﺳﺘر ﭘذﯾرﻓﺘه ﺷدهاﻧد ،ﻋﻠاوه ﺑر آﻣادهﺳازي و ﺑارﮔذاري ﻣﻘاﻟه ﻃﺒق راﻫﻨﻤاﯾي ﻗﺴﻤت
ﻗﺒل ،ﺑاﯾد ﯾك ﭘوﺳﺘر ﻫم ﺑا ﻓرﻣت ﻗرار داده ﺷده در ﺳاﯾت ﮐﻨﻔراﻧس آﻣاده ﺷود و ﭘرﯾﻨت آن ﺗوﺳط ﯾﮑي از
ﻧوﯾﺴﻨدﮔان در روز اراﯾه ﺑراي ﻧﺼب در ﻣﺤلﻫاي از ﭘﯿش ﺗﻌﯿﯿن ﺷده آورد ﺷود.

ﺑراي ﻃرح ﻫر ﮔوﻧه ﺳوال ﻣيﺗواﻧﯿد ﺑا اﯾﻤﯿل  info@csicc2017.irﻣﮑاﺗﺒه ﯾا ﺑا ﺗﻠﻔنﻫاي  66083015و
 66083016ﺗﻤاس ﺣاﺻل ﻧﻤاﯾﯿد.

