قابل توجه شرکت کنندگان گرامی
همانطور که در فراخوان کنفرانس اعالم گردیده است ،مقرر شد تا  01مقاله برتر به زبان فارسی به مجله علمی پژوهشی "پژوهشهای
مهندسی صنایع در سیستمهای تولید" و  01مقاله برتر به زبان انگلیسی به ژورنال علمی پژوهشی “Journal of Industrial and
”) Systems Engineering (JISEجهت چاپ معرفی شوند.
به همین منظور در پرسشنامه داوری از داوران خواسته شد که پس از بررسی مقاله در مورد کاندید بودن مقاله به عنوان مقاله برتر نیز
اظهار نظر کنند .پس از تجمیع نظرات داوران مقاالتی که حداقل یک رای کسب نموده بودند گزینش شدند .از سوی دیگر در جلسات ارائه
کنفرانس نیز برای هر مقاله پرسشنامه امتیازات توسط رئیس جلسه تکمیل گردید .در پایان کنفرانس ،امتیازات داوری و ارائه توسط
کمیته راهبری جمع بندی گردید و در بخش مقاالت فارسی  01مقاله و در بخش مقاالت انگلیسی  ۵مقاله ( به دلیل عدم کسب حد
نصاب الزم برای سایر مقاالت) به شرح زیر برگزیده شدند.
الزم به توضیح است که گواهی مقاله برتر به زودی به نویسندگان مقاالت برتر ارسال گردیده و متعاقبا اسامی نویسندگان ،مشخصات مقاله
و اطالعات تماس ایشان در اختیار نشریات فوق قرار خواهد گرفت .مراحل بعدی بر عهده نویسنده و نشریه مذکور بوده و هیچگونه
مسئولیتی متوجه دبیرخانه کنفرانس نمی باشد.
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