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با استعانت از درگاه حضرت حق ،بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه
صنعتی شریف و کمیته دائمی کنفرانس برق در اردیبهشت ماه  1394برگزار میگردد .این
کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی ،ارائه
آخرین یافتههای پژوهشی و همچنین تشویق مشارکت محققان برنامهریزی شده است .کمیته
علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران ،صاحبنظران ،متخصصان و عالقمندان در رشتههای مختلف
مهندسی برق و کامپیوتر دعوت مینماید مقاالت خود را که حاوی آخرین یافتههای علمی در
زمینههای موضوعی کنفرانس هستند به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند .کمیته برگزارکننده
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق در صدد است با برگزاری برنامههای جانبی شامل
کارگاههای آموزشی کوتاه مدت ،میزگردهای تخصصی
تاریخ های مهم
و برپایی نمایشگاه تجهیزات مهندسی برق ،عالقمندان
را با آخرین دستاوردهای زمینههای مختلف مهندسی • مهلت نهایی دریافت مقاالت کامل
برق آشنا سازد.
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زمینه های موضوعی کنفرانس :
 الکترونیک
 قدرت
 کامپیوتر

 کنترل
 مخابرات
 مهندسی پزشکی

ارسال مقاالت:

• اعالم نتایج پذیرش مقاالت
1393/12/1
• مهلت دریافت مقاالت پذیرفته شده
1393/12/18

 مقاالت باید در برگیرنده یافتههای نوین پیرامون زمینههای موضوعی کنفرانس بوده و قبالً
منتشر نشده باشند.
 مقاالت باید مطابق دستورالعملهای موجود در وبسایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند.
 ارسال مقاالت تنها از طریق وبسایت کنفرانس امکان پذیر است.
 زبان رسمی کنفرانس فارسی است ،لیکن مقاالت به زبان انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گرفته
و در صورت پذیرش در سایت  IEEE Xploreنمایه میشوند.
 ارائه مقاالت پذیرفته شده در نشستهای کنفرانس الزامی است .مقاالت پذیرفتهشدهای که در
کنفرانس ارائه نگردند ،از مجموعه مقاالت کنفرانس حذف میگردند.
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