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ISCراهنمای نمایه سازی مقاالت کنفرانس ها در 

مطالب پیش رو تمام ستون هاي فایل اکسل (که به همراه این راهنما ارائه شده است) را توصیف می کند.  

: عنوان دقیق کنفرانسستون 

ان عنو ،کنفرانس به زبان فارسی استنام دقیق کنفرانس را در این ستون درج نمایید. چنانچه 

عنوان انگلیسی را درج نمایید. ،فارسی و در صورت انگلیسی بودن

 وان کنفرانس به زبان دیگر: عن ستون

و در  یعنوان انگلیس ،است زبان فارسیچنانچه عنوان اصلی کنفرانس به )این ستون اختیاری است( 

را در این ستون درج نمایید.  ، عنوان فارسیصورت انگلیسی بودن

: کنفرانسزبان اصلی ستون 

 لیسی واین ستون حاوی سه زبان فارسی، انگ .زبان اصلی کنفرانس را در این ستون انتخاب نمایید

 نیازی به تایپ زبان ندارید. وعربی است 

: مقاله عنوانستون 

و  سیوان فارعن ،است مقاله به زبان فارسی. چنانچه قرار دهیدرا در این ستون  عنوان مقاله مورد نظر

عنوان انگلیسی را درج نمایید. ،در صورت انگلیسی بودن
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:(مختص مقاالت غیر انگلیسی) مقالهانگلیسی عنوان  ستون

را در  عنوان ،غیر انگلیسی مقاالت  برای عنوان انگلیسیدر صورت وجود  )این ستون اختیاری است(

. این ستون قرار دهید

: نوع ارائه مقالهستون 

ت و حالاست یکی از داین ستون نیز مانند ستون زبان کنفرانس نیازی به تایپ ندارد و تنها کافی 

.را انتخاب نمایید ارائه شفاهی یا پوستری

: چکیدهستون 

ن در چکیده ی آ نیز انگلیسی باشد. چناچه مقاله در این ستون قرار دهیدرا چکیده اصلی مقاله 

قرار می گیرد.همین ستون 

:(مختص مقاالت غیر انگلیسی) چکیده انگلیسی ستون

چکیده  ،غیر انگلیسیبرای مقاالت  انگلیسی در صورت وجود چکیده )این ستون اختیاری است(

انگلیسی را این ستون قرار دهید. 

 : کلمات کلیدیستون 

.یکدیگر جدا کنید و در این ستون قرار دهیدکلمات کلیدی مقاله را با کاما از 

کلمه کلیدی سوم، کلمه کلیدی دوم، کلمه کلیدی اول
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:(مختص مقاالت غیر انگلیسی) انگلیسی زبان به کلیدی کلمات ترجمهستون 

لیسی در مقاالت غیر انگلیسی چنانچه ترجمه کلیه کلمات به زبان انگ )این ستون اختیاری است(

در این ستون درج می شود.  ،موجود باشد

لمات ستون کچنانچه مقاله شامل کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی متفاوت باشد همگی را در 

دهید. و در این ستون قرارکرده کلیدی قرار دهید و سپس کلیه کلمات )فارسی و انگلیسی( را ترجمه 

: تعداد صفحات ستون

تعداد صفحات مقاله در این ستون قرار می گیرد.

: نویسندگان ستون

عنوان ( 2نویسنده  و نام خانوادگی ( نام1است:  اصلیمشخصات یک نویسنده شامل سه جزء 

از  " ؛" نویسنده. هر جزء از مشخصات ذکر شده با یک نقطه ویرگول  پست الکترونیکی (3سازمانی 

ن اعنو، نقطه ویرگول به ترتیب نام و نام خانوادگی نویسنده،بدین صورت که  ؛دیگری جدا می شود

ام نام و ن پست الکترونیکی او را درج کنید. و در آخر یک نقطه ویرگول دیگر سازمانی نویسنده،

نید.کاستفاده  #برای درج نویسنده بعدی از از یکدیگر جدا می شود.  "،"خانوادگی نویسنده با یک 

عنوان سازمانی دقیقا با عنوان موجود در مقاله یکسان باشد.

یگر جدا آنها را از یکد"  /" با یک  ،چه نویسنده ای دو عنوان سازمانی داشته باشدنچنا

کنید.
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