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آشنایى با ثمین همایش  
      امــروزه نــوع و حجــم ارتباطــات درونــى و بیرونــى کنفرانــس هــا، شــکل جدیــدى بخــود گرفتــه 
اســت بطــورى کــه نیاز به ســـرعت و دقت در مکاتبـــات، تعامالت، فراینـــدهاى کنفرانـــس و پیگیرى 
امــور از دغدغـــه هــاى همیشــگى برگزارکننــدگان مــى باشـــد. در این راســتا شــرکت ثمیــن همایش 
پــس از بررســى ، تجزیــه و تحلیــل، برگــزارى جلســات کارشناســى و مشــاوره فــراوان بــا اســاتید 
دانشــگاه هــا و افــراد عضــو در کمیتــه علمــى و اجرایــى کنفرانــس هــا، محصولــى تولیــد نمــوده کــه 



استقرار و راه اندازى 
    پس از عقد قرارداد، کارشناسان فنى ما درکمترین زمان ممکن نسبت به راه اندازى سامانه و 
تحویل محصـول به  مشترى و اقداماتـى نظیر خصوصى سازى سامانـه را انجـام خواهند داد، تا 
مشترى به مرحله عملیاتـى کردن سامانه در کنفرانس خود برسد. این تیم پس از استقرار نیز با 
مشترى در تعامل هستند تا از عملیاتى شدن و همچنین استفاده بهینه سیستم اطمینان حاصل 

نمایند. 

آموزش 
     ما معتقدیم ، داشتن کاربرانى ماهـر و آموزش دیده این امکان را مى دهـد تا آنها بیشتریـن 
سود را از سرمایه گذارى خود در خرید محصـول شرکت ببرند و ارتقاء دانش مشتریان نسبت به 
محصول نیز مى تواند پاسخگوى نیاز آنها باشد و سرعت استقرار و راه اندازى را نیز بیشتر نماید. 
تیم استقرار در زمان راه اندازى محصول، آموزش هاى جامعى را به کاربران خواهند داد عالوه بر 
آن نیـز شرکت، دوره هـاى آموزشـى را براى کاربران در صـورت نیاز در محـل شرکـت برگـزار 
مى نماید. همچنین ویدئوهاى آموزشى جهت آموزش کاربران تهیه و تدارك دیده شده است. 

ـانى  پشتیـب
س از اسـتقرار و راه انـدازى سیسـتم و آمـوزش کامـل محصول ، مشـتریان در صورت بروز        ـپ
ـل مـى تواننـد بـا واحد پشـتیبانى تمـاس حاصـل نمایند تـا مشـکل بوجودآمده،  توسـط  مشـک
ــود   ـــان ـخ ــه مشـتــرـی کارشناســـان ما برطرف گردد. این شرکت براى ارائه خدمات بهتر ـب
ـت آماده پاسخگویى مى باشد.  ــورت 24 ســاـع ـــاط مستـقـیــم بـــا آنـهـــا بــــه ـص و ارتــب



چرا ثمین همایش ؟ 

- سهولت در طراحى و پیکربندى سامانه 

- یکپارچگى و انسجام در تمامى بخش ها 

- سهولت در مدیریت و داورى مقاالت 

- ابزارهاى اطالع رسانى ( ارسال ایمیل و پیامک ) 

- گزارشات متنوع مالى و دبیرخانه اى 

- مدیریت چند سطحى 

-  ارتباط آسان بین شرکت کنندگان و تیم برگزار کننده -  ارتباط آسان بین شرکت کنندگان و تیم برگزار کننده 

ISC تولید فایل هاى موردنیاز جهت نمایه سازى در -

- تکمیل فرم کپى رایت IEEE توسط نویسنده مسئول مقاله 

- پشتیبانى 24 ساعته 



﹩︐︣︡﹞ رد﹢︊︫ دا
در داشبورد مدیریتـى سامانـه ثمین همایش موارد 
مهم و اطالعات مورد نیاز کنفرانس در قالب نمودار 
و اجزاى گرافیکى در اختیار مدیر قرار مى گیرد. 

داشبورد ابـزارى قدرتمنـد و منحصـر به فـرد بـراى 
نظارت و کسب بینش به عملکرد برگزارى کنفرانس 

مى باشد. 

﹢﹫︧﹡︀︨︍ ︵︣ا﹩ ر
سامانه ثمین همایش کامال بر اساس اصول طراحى 
واکنش گرا "Responsive design" پیاده سازى شده 
است تـا کاربـران کنفـرانس با انواع دستـگاه هـاى 
دیجیتـال ( کامپیوتـر، تبلت، تلفـن هوشمنـد ) در 
بازدید از سایت کنفرانس به بهتریـن شکل ممکـن 

محتواى سایت را مشاهده و با آن کار کنند. 

︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹠︡ ز︋︀ن
یکـى از ویژگـى هاى کاربـردى و مورد توجـه سامانـه 
ثمین همایش قابلیـت چند زبانـه بودن آن به صـورت 
کامل مى باشد. این ویژگى براى ارتباط با کاربران بـه 
زبان هاى مختلف در اقسا نقاط دنیا براى کنفرانس _ 
هاى بین المللى از اهمیت فراوانى برخوردار است. 

ثمین همایش امکـان افزودن زبان هاى مختلف را بـه 
صورت پویا دارا مى باشد. 

️ ﹡︀م ︭﹩ ︨︀زی ﹁︣م ︊︔ ︫
فرم ثبت نام در سامانـه کنفرانس توسط مدیر سامانـه 
قابـل تنظیـم و شخصـى سازى مى باشـد. فیلد هـاى 
اطالعاتـى متعددى تعریف شده است که مدیر سامانـه 
مى تواند آنـها را مدیریت کنـد تا اطالعـات مورد نیـاز 
کنفرانس خود را از کاربران در هنـگام ثبت نام دریافت 

نماید. 

برخى از امکانات سامانه 



﹩︐﹁︀در ﹤﹛︀﹆﹞ ︀ی﹨ ﹏︀﹁ ﹜﹫︷﹠︑
مدیر سامانه مى توانـد فایل هاى مقالـه را تعـریف 
نماید تا کاربران بر اساس همان نوع فایل و پسوند 
تعریف شده مقاله هاى خود را ارسال نماید. 

﹟﹑﹡داوری آ 
بخش مدیریت مقاالت سامـانه به گونه اى طراحـى 
شده که یک مقاله امکان ارسال به یک یا چند داور 
جهـت بازبینـى و اعـالم نتیجـه مقالـه به صــورت 

همزمان وجود دارد.  

ارا﹥ ﹝︖︀زی ﹝﹆︀﹜﹥
فرستنده مقاله، مستندات مقاله خود شامل فایل هاى 
مقاله، فایل پاورپویت، فایل صوتى و تصویرى مرتبط را 
در سامانه بارگزارى نموده و سایر کاربران مى توانند 
پس از مشاهده مستندات، بحث و تبادل نظر نمایند. 
با توجه به اینکه سیستم به صورت OFFLINE مى باشد 
محدودیت زمانى در تعداد ارائه ها و کاربران وجود 

نخواهد داشت . 
︡﹝︀ت ﹋﹠﹀︣ا﹡︦  ︠️︣︡﹞

مدیر کنفرانس مى تواند خدماتـى که در طـول زمـان 
برگزارى کنفرانس به شرکت کنندگان ارائه مى شود را 
ـن قادر خواهـد بـود خدمـات  تعریف کنــد و همچنـی
انتخاب شده توسـط کاربران را مدیریت نماید خدماتى 
از قبل ارسال مقاله، گواهى نامه، پکیج هدیه و... 

︀﹢︎ ﹑﹞︀﹋ ﹩﹚︮ا ﹤﹀︮ ﹩︣ا︵
سامانه به گونه اى طراحـى شده که مدیر مى توانـد 
صفحات سایت را به دلخـواه خود طراحى و چینش 
کند. کار با این بخش نیاز به دانش برنامه نویسى یا 

طراحى سایت ندارد. 

در︀﹁️ ﹝﹆︀﹐ت از ﹋︀ر︋︣ان
ارسـال مقالـه در سامـانه به صورت آسان و قابل فهـم 
بـراى کابـران عـادى طراحـى شـده و فاقـد هرگونــه 
پیچیدگى مى باشد. همچنین تعـداد مقاله دریافتـى از 

هر کاربر توسط مدیر قابل تنظیم است. 



﹩﹊﹡︀︋ ︩﹫﹁ ️ ️ آ﹡﹑﹟ و ︊︔ ︎︣د︠ا
کاربران جهت پرداخت صورتحساب خود مى توانند 
به صورت آنالین و یا ثبت فیش بانکـى اقدام کنند. 
سامانه ثمین همایش قابلیت اتصال به تمامى بانک 
هاى ارائه دهنده سرویس پرداخت آنالین را دارد و 
از این جهت هیچ گونه محدودیتى وجود ندارد.  

︨︀ل ︎﹫︀م ︨﹫︧︐﹛ ار

در جهت ارتباط موثر و پیوسته بین مدیر با کاربران 
و داوران با نویسندگان مقاله امکان ارسال و دریافت 

پیام وجود دارد. 

﹝︣︡️ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩
امکان مدیریت برگزارى کارگاه هاى آموزشى، ثبت نام 
، دریافت هزینـه حضـور ، صدور گواهـى شرکـت و ... 

وجود دارد. 

﹎︣وه ︋﹠︡ی و ا︻﹞︀ل ︑﹀﹫︿ ﹎︣و﹨﹩
امکـان تعریف گـروه هاى مختلف جهت دسته بنــدى 
کاربران و اعمال تخفیف به هر گروه توسط مدیر وجود 
دارد. بـه عنـوان مثـال گـروه هـاى آزاد، اساتیــد، 

دانشجویان و ... 

﹁︣م داوری ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛
در جهت داورى دقیق و کارشناسى از تیمى مجرب و با 
ـى  تجربـه متشـکل از اساتیـد دانشگـاه و دبیـران علـم
کنفرانس هـاى مختلف در طراحـى و استاندارد سـازى 
سواالت داورى مقاالت استفـاده شـده است. همچنیـن 
ش سواالت ، گروه سـواالت فـرم  امکـان تغییـر و ویراـی
ـب ســواالت و امتیـازات آن بـراى مدیـر  داورى، ترتـی

کنفرانس وجود دارد. 

︀ب ﹝︀﹜﹩ ︧︑︣ت ︮﹢ر︡﹞
مدیریت مالـى صورتحسـاب هاى کنفـرانس از جمله 
بدهکارى بابت خدمات، کارگاه هاى آموزشى و ... که 
کاربر انتخاب کرده است. مى کنفرانس گزارش کاملى 
از لیست کاربران و جزئیات صورتحساب آنها دارد. 



︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︣︡️ ﹨﹞︣ا﹨︀ن 
کاربر از بخش مدیریت همراهان مى تواند افرادى را 
س مى خواهند با او در  که در زمان برگزارى کنفراـن
همایش شرکت نمایند را ثبت کند. همچنین مدیـر 
مى توانـد بـراى حضـور همراهــان، هزینــه اى را 

مشخص و کاربر را بدهکار نماید. 

︡ور ﹁﹫︩ ︾︢ا ﹝︣︡️ و︮ 
مدیر کنفرانس مى تواند وعده هاى غذایى مختلف که 
در طول کنفـرانس ارائه مى شـود را در سیستـم ثبت 
کند. امکان درج هزینـه، منو غذایى و ... در این بخش 
وجود دارد. کاربر مى توانـد غذاى مـورد نظـر خـود را 
انتخاب و فیش غذایى را از سیستم دریافت نماید. 

︨︀ن ا﹡﹢اع ﹎﹢ا﹨﹩ ︡ور آ ︵︣ا﹩ و︮ 

این بخش از سامانه به صورت کامال پویا طراحى شـده 
تا مدیر سامـانه بتوانـد انواع گواهـى نامه هـا از قبیـل 
گواهى شرکت در کنفرانس، گواهى ارائه مقاله، گواهى 
حضـور در کـارگـاه هاى آموزشـى ، گواهى داوران و... 

را بـه دلخــواه طراحى کند. 

در︀﹁️ ﹝︡ارک از ﹋︀ر︋︣ان
امکان تعـریف مـدارك مورد نیـاز گروه هـاى کاربـران 
جهت تکمیـل ثبت نام و اعمـال تخفیف توسط مدیـر 
سامانه فراهـم است. به عنوان مثال کاربـرى به عنـوان 
دانشجـو ثبت نام نموده باید تصویـر کارت دانشجویـى 
خود را ارسال نماید. پس از تائید توسط مدیر مى تواند 

از تخفیـف دانشجویى استفاده نماید. 

﹝︣︡️ ا︨﹊︀ن 
در این سامـانه امکـان تعـریف اسکـان توسـط مدیــر 
کنفرانس و رزرو توسط کاربر در پنل کاربر وجود دارد. 
همچنین مدیر مى تواند گزارشات مربوط به افرادى که  

اسکان را رزرو کردند ، در سامانه دریافت کند. 

د︻﹢ت از دو︨︐︀ن 
یکى از امکانات این سامـانه، دعوت از دوستان توسـط 
کاربران مى باشد. هر کاربر مى تواند اطالعات دوستان 
ـل  خود را در سامانـه وارد کـرده، بـا ارسـال یک ایمـی
بصـورت اتوماتیـک توسط سامانـه، از این افـراد جهت 

شرکت در کنفرانس دعوت بعمل مى آید. 



پس از پرداخت آنالین ، مبلغ مورد نظر به حساب کاربری شخص ایجاد کننده لینک پرداخت، 
اضافه خواهد شد. 

با استفاده از این قابلیت، کاربران می توانند در پنل کاربری خود با ایجاد لینک 
پرداخت و ارسال آن برای سایر نویسندگان ، هزینه های ارسال مقاله را بین 

نویسندگان تقسیم نمایند. 

پس از باز کردن لینک مشارکت در پرداخت، صفحه ی زیر ظاهر می گردد : 

مشارکت در پرداخت هزینه ها 



کل مقاالت رسیده، به همراه وضعیت هر مقاله، در این قسمت نمایش داده می شود.  
با کلیک بر روی         روبروی هر مقاله، منویی ظاهر می گردد که می توان مقاله را مدیریت کرد. 

در ستون داور، نام داور یا داوران اختصاص یافته به هر مقاله نمایش داده شده است. که با توجه به 
رنگ  زمینه هر داور، وضعیت داوری مشخص می باشد. با کیک روی نام داور، فرم داوری نمایش داده 

می شود. 

نمـایش اطالعـات مربـوط به مقالـه 
(عنوان، نویسندگان، چکیده ، کلمات کلیدی، 

منابع و فایل های مقاله)  

اعالم نتیجه نهایی داوری مقاله (فرم داوری 
داوران این مقاله را نمایش داده سپس با توجه به 
اعـالم نـظـــر داور می تـــوان نتیجـــه نهایـــــــی داوری 
[ پذیرش, اصالح، عدم پذیرش ] را مشخص کرد)  

با تغییر فرستنده مقاله، مقاله از پنل کاربر 
فعلی حذف و در پنل کاربر جدید قرار خواهد 
گرفت. همچنین هزینه ی مقاله به صورتحساب 

کاربر جدید اضافه خواهد شد. 

هر نوع عملیاتی که بر روی مقاله صورت گیرد در 
این قسمت با درج زمان دقیق، قابل رهگیـری 
می باشد. عملیاتی مثل ارسال و ویرایش و 

مشاهده مقاله، عملیات داوری و ... 

نمـایش داوران مقاله 
(جهت ارسال مقاله به داور یا داوران، یا نمایش داوران 

فعلی مقاله)  

جهت ارسال پیام ( ایمیل و پیام داخل سامانه ) به 
کاربر ارسال کننده مقاله 

تمام اطالعات مقاله اعم از عنوان، نویسندگان، 
چکیده ، فایل هاو ... را می توان در این قسمت 

تغییر داد. 

مدیریت مقاالت 



نمایش فرم داورى مقاله به نویسنده مسئول 
در قسمت ” اعالم نتیجه نهایی “ گزینه ” نمایش فرم داوری همه ی داوران این 

مقاله به کاربر “ را انتخاب کرده سپس بر روی دکمه ثبت کلیک می کنیم. 

پس از انتخاب گزینه فوق، در پنل کاربری نویسنده مسئول، دکمه ” نمایش فرم داوری مقاله “ ظاهر 
خواهد شد. با کلیک بر روی آن، می توان فرم داوری داوران مقاله را مشاهده کرد. 



با استفاده از این قابلیت جدید در سامانه مدیریت برگزاری کنفرانس « ثمین همایش » کاربران سایت 
می توانند در پنل کاربری خود، گواهینامه های کنفرانس را درقالب فایل pdf دریافت نمایند. 

قابل ذکر است که این قابلیت توسط مدیر کنفرانس تنظیم می گردد. 

به عنوان مثال می توان این قابلیت را برای عده ای از کاربران فعال یا غیر فعال کرد. یا اینکه بر اساس 
مانده بدهی کاربران ، سامانه بطور اتوماتیک گواهی ها را برای کاربران فعال یا غیر فعال کند. 

ـن  ـى هاى م گـواه



تاریخچـه مقالـه 
هر نوع عملیاتی که بر روی مقاله صورت گیرد در این قسمت با درج زمان دقیق، قابل رهگیری می باشد. 
عملیاتی مثل ارسال و ویرایش و مشاهده مقاله، عملیات داوری ، زمان دانلود فایل مقاله توسط داور و ... 



از زمان دریافت مقاله تا روز کنفرانس ممکن است یک سری سواالتی برای شرکت کنندگان بوجود آید. شرکت 
کنندگان در تاالر گفتگو می توانند سواالت خود را مطرح کنند تا سایر شرکت کنندگان یا دبیرخانه کنفرانس به سوال 
مطرح شده پاسخ دهند. تاالر گفتگو محل تبادل نظر و پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و دبیرخانه می باشد 

تـاالر گفتگـو 



چنانچه همایش بصورت مجازی باشد یا برخی از شرکت کنندگان بصورت غیرحضوری ثبت نام کرده باشند، این قابلیت 
یکی از راهکارهای جالب جهت ارائه مقاالت می باشد. 

فرستنده مقاله، باید مستندات مقاله خود شامل فایل های مقاله، فایل پاورپویت یا پوستر مقالـه، فایـل صوـتـی و 
تصویـری مرتبـط را در زمـان مشخص شده در سامانـه بارگزاری نماید. سایر کـاربــران    مـی توانند پس از مشاهده 

مستندات، بحث و تبادل نظر نمایند. 
با توجه به اینکه سیستم به صورت آفالین می باشد محدودیت زمانی در تعداد ارائه ها و  تعداد کاربران وجود نخواهد 

داشت . 
همچنین می توانید عالوه بر ارائه حضوری، ارائه مجازی را در سامانه فعال کنید تا مستندات ارائه مقاالت در دسترس همچنین می توانید عالوه بر ارائه حضوری، ارائه مجازی را در سامانه فعال کنید تا مستندات ارائه مقاالت در دسترس 

تمام کاربران قرار گیرد. 
برای ارائه سخنرانی بصورت آنالین قابلیت اتصال به نرم افزارهای Adobe Connect و BigBlueButton وجود دارد 

ارائه مجازى مقاله 



 IEEE نمایه می کنند، نویسنده مسئول مقاله باید با مراجعه به سایت IEEE کنفرانس هایی که مقاالت انگلیسی را در
فرم کپی رایت مقاله را تکمیل نماید. این قابلیت با استفاده از وب سرویس IEEE در پنل کاربران در ثمین همایش فراهم 
شده است. پس از پذیرش مقاله در کنفرانس و صدور مجوز جهت نمایه شدن مقاله توسط دبیر کمیته علمی و 
 IEEE پرداخت هزینه ها، نویسنده مسئول مقاله می تواند با کلیک کردن یک دکمه در پنل کاربری خود، به سایت
متصل شده و فرم IEEE را تکمیل نماید. توجه کنید که نویسنده مسئول مقاله نیاز نیست که اطالعات مقاله را در 
سایت IEEE وارد نماید اطالعات مقاله از طریق وب سرویس برای سایت IEEE بصورت اتوماتیک ارسال خواهد شد. 

دبیر کمیته علمی می تواند افرادی که فرم کپی رایت را تکمیل کرده اند در قسمت گزارشات مشاهده کند. 

IEEE فرم کپى رایت
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