
 
 
 

 

 

 

 بسمه تعالی 

  ها و اخبار فصلنامه رصد فناوریراهنمای تدوین گزارش

 کاربردی کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران(مقاالت )بخش 

 بولد  14میترا   (B Mitra)عنوان گزارش/خبر با فونت فارسی 

 )انتخاب عنوان جذاب( 14( میترا  B Mitraفونت فارسي ) زیرعنوان

 6Gو  5Gهای ارتباطات سیار های سیستمنمونه عنوان: تفاوت

 نمونه زیرعنوان: پیش به سوی نسل آینده تلکنولوژی 

 مدرک تحصیلی:  رشته تحصیلی: نام و نام خانوادگی:

محل درج تصویر  

نویسنده برای 

 درج در فصلنامه

 جایگاه سازمانی:  :شغل دانشگاه: 

 تخصصی(:ای کوتاه )رزومه علمی و  سابقه 

 تهیه كنند.  فصلنامه فناوری همراهخود را با طرح مورد قبول  محتوایكند تا ها و اخبار كمك مياین راهنما به نویسندگان گزارش 

 های محتوای تولیدی:ویژگی

 مشخصات كامل نویسنده در قالب جدول فوق آورده شود؛  •

 در یك بند توضیح داده شود؛  هااخبار و گزارش  و مخاطب چرایی، کابرد، موضوع کلی •

زیرنویس آورده  درو عبارات تخصصي  در صورت نیاز معادل انگلیسي این كلمات   ها و اخبار،با توجه به محتوای تخصصي گزارش  •

 )اگر نیاز به تعریف بود نیز لحاظ گردد( شود؛

 لمه(؛ك 80الي  30كلمه یك سوتیتر مناسب ارائه شود ) 500به ازای هر  •

. در صورتي كه منبعي اعتبار باالیي داشته باشد با تأیید دبیر  1( استفاده شود )2019منبع به روز )بعد از  3برای هر گزارش حداقل  •

باشد مشکلي   2019. در صورتي كه منبعي از اعتبار باال برخوردار باشد ولي مربوط به قبل از  2منبع كافي است؛    1كمیته تخصصي  

 نیست(؛ 

 های ایراني(؛ ها نزدیك به موضوع گزارش است معرفي شود )تأكید بر شركتهایي كه حوزه فعالیت آنآپها و استارتكتلیست شر •



 
 
 

 

 

 

 ماه گذشته باشد؛ 1بازه زماني اخبار حداكثر برای  •

 تم كلي اخبار مشخص شود: فناوری، همکاری بین اپراتورها، كسب و كاری و ...؛  •

 فونت گزارش و اخبار

ها با همین قلم و به صلورت و عناوین بخش  pt. 14و اندازۀ  B Mitraسلتوني با قلم )فونت( صلورت تكمتن اصللي مااله به 

 شود.  تایپبولد 

 حجم گزارش یا اخبار

  200الي     100گیری  ؛ نتیجه80الي   30؛ سلوتیتر 250الي   150كلمه باشلد؛ )شلامل یکیده   2000الي    1400حجم گزارشلات بین   •

 ایه بدنه اصلي گزارش( و ب

 كلمه باشد؛  1000الي   500حجم اخبار بین  •

 ترتیب عناوین گزارش )بسیار مهم( 

هدا، مقددمده، بددنده اصددلی گزارش،  چکیدده، کلیددوا هطور دقیق شلللاملل این تیترهلا بلاشلللد:    هلای گزارش بلهترتیلب عنوان

 .های مرتبط و منابعآپها و استارتگیری، معرفی شرکتنتیجه

كلمه و بیشلتر از  150، نباید كمتر از یکیده ماالهای از گزارش باشلد. فارسلي  باید سلاختار یافته بوده و شلامل گزیده  چکیده :1توجه 

 .كلمه باشد  250

ترتیلب  واژه بوده كله بلا كلاملا )،( از هم جلدا شلللده و در یلك خ  و بله    5و حلداكثر    3بلایلد حلداقلل    هداکلیددوا هدر قسلللملت    :2توجده  

 آورده شود.  شانتاهمی

به صلورت كوتاه به كلیت موضلوع گزارش اشلاره نموده و سلعي كنید خهن خواننده را برای ورود به بدنه   مقدمهدر قسلمت   :3توجه 

 اصلي گزارش آماده كنید.

وان ارائه  اید را با لحني ساده و رنتیجه رصلد فناوری كه در حوزه تخصصي خود انجا  داده  بدنه اصلی گزارشدر قسلمت   :4توجه 

 دهید.

 كلمه(. 200الي  100، نتیجه گزارش از زبان نویسنده بیان گردد )گیرینتیجهدر قسمت   :5توجه 

ها نزدیك به هایي كه حوزه فعالیت آنآپها و اسلتارت، لیسلت شلركتهای مرتبطآپها و اسدتارتشدرکتدر قسلمت  :6توجه 

 (شوداحتساب نمي گزارش حجم این قسمت جزو تعداد كلمات های ایراني( )شركتموضوع گزارش است معرفي شود )تأكید بر 

 دهي در پایان گزارش ارائه شود.های معتبر رفرنسبه ترتیب حروف الفبا و بر اساس یکي از سبك : منابع7توجه 

 ترتیب عناوین اخبار )بسیار مهم( 



 
 
 

 

 

 

 .بدنه اصلی خبر و منابعطور دقیق شامل این تیترها باشد:  های خبر بهترتیب عنوان

 به روز فناوری را با لحني ساده و روان ارائه دهید. متن خبر بدنه اصلی خبردر قسمت   :1توجه 

 دهي در پایان اخبار ارائه شود.های معتبر رفرنسبه ترتیب حروف الفبا و بر اساس یکي از سبك منابع :2توجه 

 تصاویر و جداول 

شلود تا فرایند طراحي بهتر و   پیشلنهادسلعي گردد تصلاویر مرتب  با موضلوع و محتوای گزارش یا خبر با كیفیت باال توسل  نویسلنده  

 شوند.گذاری  شماره ، ...(2، شکل 1کل )ش 1ترتیب از تر انجا  شود و به مرتب 

)جدول   1ترتیب از  انگلیسلي خودداری شود  و به  با زبان و از گذاشلتن جداول به صلورت عکس و  فارسلي بوده  جداول موجود در گزارش  

 رار گیرند.ها در متن قها باید در نخستین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنشوند. جدولگذاری  شماره ، ...(2، جدول  1

 پارامتر زیر انجام خواهد شد: 3ارزیابی محتواهای ارسالی از منظر 

 باني، جذابیت و ...(؛ )بروز بودن، رعایت رویکرد دیده کیفیت کلی محتوا .1

ها، نکات كلمه، رعایت فونت  2000الي    1400گیری، رعایت استاندارد  )داشتن بخش یکیده و نتیجه  رعایت تمپلت فصلنامه .2

 نوت و ...(؛ ویرایشي، فوت

 )سلیس و روان بودن با رعایت امانت در انتاال محتوا(؛ کیفیت ترجمه .3

بین   • ارزیابان فني محتواها، عددی  داوری  از  نهایي پس  بود كه در  100تا    0امتیاز  انگیزه بسته    خواهد  ایجاد  راستای تشویق و 

 شود:پیشنهادی در قالب جدول زیر ارائه مي

 ابزارهای انگیزشی  وضعیت سطح  بازه امتیازات  ردیف

 (جوایز نادی ارزنده)ارائه  یماد تأیید برای انتشار A 100الي  76 1

یاپ محتوا در فصلنامه فناوری ) معنوی

 ( همراه

 برای انتشارتأیید  B 75الي  51 2

 رد و انتشار در صورت وجود ظرفیت  C 50الي  21 3

 رد D 20الي  0 4

 

 


