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مدیریت  یها سامانهارزیابی و مقایسه امکانات دبیر در 
 المللی بینعلمی ملی و  های یشهما

 
 مریم غفوری

 عاصفه عاصمی

 چکیده

 محتوای مديريت یها سامانهدبیران  امکانات پژوهش حاضر با هدف شناسايي و بررسي

 انجام شده است. در اين پژوهش توصیفي از روش المللي بینو  ملي سطحدر  ها همايش

 عملي و تجربي های از بررسياسنادی، همچنین  شفاهي، روش سیستم، مصاحبه تحلیل

 و ملي یها همايش مديريت های سامانهشامل  پژوهش است. جامعه شده استفاده
 يکتا شرکتداخلي ) همايش مديريت سامانه سه شامل پژوهش های نمونه والمللي  بین

)ای.اس.ام.ايي،  المللي بین سامانه سه ،(اداک شرکت، فراز نت شرکت شرق، افزار وب
که بیشترين اختیارات و  هايي سامانهپژوهش،  های يافته. در است (و پي.کا.پي کانفتول

 مورد های سامانه يد. همچنینبرای دبیران فراهم کرده بودند، مشخص گرد امکاناتي را

 استاندارد را دارا سیستم يک در موجود دبیر، های یتقابل اکثر جزئي اختالف با بررسي

 مديريت های سامانه سطح هم ناچیزی اختالف داخلي با همايش مديريت بودند. سامانه

 های شرکتکرد که  گیری نتیجه گونه اين توان يم. اند گرفتهقرار  خارجي یها همايش
 طراحي ها يافته اين .باشند المللي بینمطرح  های سامانهکه همپای  اند کردهداخلي تالش 

 باشند. تأثیر گذار مي سیستم استفاده خريد و يا سیستم، و توسعه
سیستم مديريت اطالعات، سیستم مديريت همايش، مديريت محتوا، تولید  :گانکلیدواژ
 همايش یردانش. دب
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 مقدمه

. استسي ابزارهای رشد و تعالي علمي کشور، پژوهش و فناوری يکي از ارکان اسا
نتايج پژوهش هر اندازه هم که مهم باشد اگر در اختیار پژوهشگران قرار نگیرد، به 

 مؤثریگام  تواند مي ها همايشبرگزاری  .(0931هاشمي،کند) نميپیشرفت علم کمکي 
 ها آنرفع  منظور به ييها حل راهبرای شناسايي معضالت و تنگناها و در نتیجه، ارائه 

به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و  ها همايشبردارد. عالوه بر آن، برگزاری 
 های یتفعالبرای  ای ینهزمرو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ايجاد 

ت که وظیفه او هداي هر همايشي بايد دارای دبیری باشد .نمايد يمجمعي کمک شاياني 
نقش دبیر همايش در  يا مرتبط با همايش است. موردنظر یها برنامهفکری و اجرای 

که در  شود يماست اين امر تا بدان اندازه مهم تلقي  یتبااهمآن بسیار  یها هدفتحقق 
با توجه به شخصیت علمي و  توان يمبسیاری از موارد موفقیت يک همايش را 

در فرايند  مؤثرد. دبیر همايش يکي از عوامل قرار دا موردسنجشمديريتي دبیر همايش 
. بديهي است استعلمي و تخصصي  یها کنفرانسو  ها همايشتوسعه ملي برگزاری 

در جامعه يا  یا شده شناختهعلمي و مديريتي، شخصیت بارز و  یها جنبهکه بايد از 
و ( پیشینه علمي دبیر همايش از نظر تخصصي 0939،يشبا هماحرفه مربوطه باشد. )

در هدايت  مؤثریعامل  تواند مياعتبار، از جمله سوابق آموزشي، پژوهشي و انتشاراتي 
که با داشتن يک پیشینه درخشان در سطح ملي يا  صحیح يک همايش به شمار آيد

ساير متخصصان حرفه را برای حضور در همايش، ارائه مقاله يا  تواند مي المللي بین
میه جذب کند. ابالغ مسئولیت دبیری يک همايش بايد ايراد سخنراني افتتاحیه يا اختتا

رسمي و طي حکمي از سوی باالترين مقام صادر شود. اين امر بر اهمیت  صورت به
و قدرت دبیر همايش را درگرفتن امکانات الزم و  افزايد يمجدی بودن مسئولیت 

 (0911، ها يشياند هماجرايي گردهمايي و  نامه يین)آ .دهد يماجرای امور افزايش 

دارد. اگر  بر عهدهدبیر همايش مسئولیت هدايت دو بخش اجرايي و علمي همايش را 
گفت  گونه اين توان يمبخواهیم نقش دبیر اجرايي و دبیر علمي را جداگانه بررسي کنیم 

پژوهشي همايش، هدايت کلیه ـ  تعیین محورهای علمي موظف به يعلم ریدب که
. استظايف مربوط به داوری و انتخاب داوران مراحل پذيرش مقاالت و همچنین و

الزم را جهت عضويت  های یتوانمندافراد متناسب و دارای  همايش نیز، يياجرا یردب
. کمیته اجرايي همايش وظايفي نمايد يمدر کمیته اجرائي و شرکت در جلسات دعوت 
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يي و از قبیل تنظیم برنامه اجرايي همايش، تشکیل واحدهای عملیاتي کمیته اجرا
بر انتصاب مسئولین مربوطه، تعیین محل برگزاری همايش و ساير کارهای اجرايي را 

جزء تشکیالت اجرايي و کانون رهبری و هماهنگي  ينتر مهمنیز  دارد. دبیرخانه عهده
کلیه امور مکاتباتي همايش، تبلیغات و  درواقعاجرايي يک همايش است.  های یتفعال

 بر عهدهوط به پذيرش مقاله و اقداماتي از اين قبیل روند مرب کلیه ،يرسان اطالع
 .استدبیرخانه همايش 

 یها سامانهحال با توجه به اهمیت نقش دبیران همايش و وظايف آنان، استفاده از 
. رسد يم به نظرضروری  ها همايش يزیر برنامهو  يده سازمانمديريت محتوا برای 

تری مناسب برای انتشار و توزيع مديريت محتوای همايش بس یها سامانه درواقع
و نقش مهمي در دقت، سرعت و کارايي  ها سامانه. اين استپژوهشي  های يافته

( هريک 0919موسوی موحدی و همکاران،) وقت و نیروی انساني دارند. ييجو صرفه
که بررسي و  هستند هايي یتقابلمديريت همايش دارای امکانات و  یها سامانهاز 

مناسب  یا سامانهانتخاب  يتدرنهاگام مؤثری را برای شناسايي و  تواند مي ها آنمقايسه 
 برای کاربران بردارد.

 يا خريداران اخیر باعث شده، دهه اين در که ها همايش مديريت های سامانه تنوع

 با یا سامانه ندارند، را الزم آگاهي هاسامانه گونه ينا امکانات و هاقابلیت از که مشترکاني

 مدتي از پس یجهدرنت. نیست ها آنپاسخگوی نیاز  که يندنما هايي خريداریقابلیت

. امروزه اکثر خريداران در شوند يم رو روبه متعددی مسائل و مشکالت با استفاده
هستند که با سازمان مربوطه تطابق داشته باشد. عالوه بر اين چون  ای سامانهجستجوی 

، حیطه اختیارات، مراتب مديريت و غیره همراه ها یتمسئولهر سازماني با تغییراتي در 
هست که بتواند حداکثر تغییرات را بر آن اعمال کرد.  یا سامانه، در جستجوی است

مديريت  های سامانهپژوهش حاضر به بررسي دقیق و مقايسه امکانات دبیران در 
 و اييشناس پژوهشگران با المللي پرداخته است.ي در سطح ملي و بینی علمها همايش
 سامانه نمونه و چند المللي بین معتبر ناشران از حوزه اين در مديريتي های سامانه بررسي

 و منظم صورت به و شناسايي را ها سامانه اين در موجود برای دبیران های یتقابلداخلي، 
 همفرا کاربران استفاده برای الزم های يآگاه ترتیب بدين تا اند داده ارائه را ها آن سامانمند

 به شرح زير است: اند شده دادهاختصاصي که در اين پژوهش پاسخ  سؤاالتگردد. 
 چه هستند؟ همايش پايگاه مديريت های سامانهدبیران در  . امکانات0
 پايگاه مديريت هایسامانه مذکور در های یتو قابل امکانات حضور . میزان2
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 است؟ چگونه ملي های يشهما
 پايگاه مديريت یها در سامانهمذکور  هایبلیتقا و امکانات حضور . میزان9

 است؟ چگونه الملليبین های يشهما
نسبت به هم  المللي بینملي و  های سامانهدر  شده مطرح. میزان حضور امکانات 4

 چگونه است؟

 پیشینه تحقیق

 های سامانهکه تاکنون پژوهشي در زمینه  رسد يمانجام شده چنین به نظر  های يبررسبا 
هايي در رابطه اما پژوهش؛ کشور انجام نشده است و خارج در داخلت همايش مديري

در داخل و  ها آناطالعاتي و بررسي  یها سامانه و مديريت اطالعات یها با سامانه
 به اين موارد اشاره کرد. توان يمخارج کشور انجام شده که از جمله اين پژوهش 

سامانه اطالعات مديريت  یریکارگ بهه و به بررسي اهمیت استفاد ،(0939ديواندری )
توجه به سامانه نظارت  ضرورت بهدر اين پژوهش  او جهاد دانشگاهي تهران پرداخت.

پژوهشي جهاد که باعث افزايش  یها طرحانتظام بخشیدن به  منظور به مؤثرو کنترل 
م قبل از سیست یازهاین شیپاشاره کرد و در پايان به بررسي  شود يم یور بهرهکارايي و 

 نظام اطالعاتي پرداخت. یها انهيپاآن در ارائه مدلي برای  یریکارگ به
برای اولین بار به بررسي شناسايي و تحلیل موانع انساني بر  ،(0931فرد ) زاده يقاض

 یبند میتقسآن پرداخت. او با  یریکارگ بهاطالعاتي مديريت و  های سامانهسر راه 
 را شناسايي کرد. ها سامانهفردی مدير را در اين  یها يژگيوکاربران، موانع انساني و 

به طراحي مفهومي نظام اطالعات مديريت در معاونت آموزش و  ،(0931حکاک )
 اند عبارت طور خالصه بهتحقیقات وزارت جهاد سازندگي پرداخت. نتايج اين پژوهش 

 خاطرنشانت تحقیقاتي معاونت آموزش تحقیقا یها طرحنظام اطالعاتي  ي( طراح0 از:
معاونت  راني( مد2بوده و قابلیت اجرا دارد.  ريپذ امکانکه طراحي نظام  سازد يم

 طور بهنیازهای اطالعاتي مديران از طريق نظام اطالعاتي مديريت  قاتیو تحقآموزش 
مورد توجه  تواند ميتحقیقاتي معاونت  یها طرحکامل نمايش داده و در خصوص 

 رد.خاص برنامه نويسان قرار گی
 های سامانهپژوهشي، روشي برای تعیین جايگاه  در ،(0912) انيیصحراچهارسوقي و 
 های سامانه، ابتدا ها آندادند.  ارائه دارند، نیتأمکه زنجیره  ييها شرکتاطالعاتي در 

جريان آزاد )، سپس با ارائه چهار معیار یبند گروهاطالعاتي را به چهار دوره زماني 
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مناسب به  ييگو و پاسخو ارتقای سازماني  یریادگي ني،دانش ف کسب اطالعات،
را بررسي  نیتأماطالعاتي زنجیره  های سامانه مشتری( مفهوم جديد اين معیارها در

 کردند.
 یها سامانهمناسب برای  یها يژگيودر پژوهشي به ارائه  ،(0913فدايي )يوسفي فرد و 

ايران بر اساس عناصر مطرح  دانشگاهي یها کتابخانه یها تيسا وبمديريت محتوای 
دانشگاهي دنیا پرداختند. در پايان دريافتند که تفاوت  یها کتابخانه یها تيسا وبدر 

-دانشگاهي ايران با وب یها کتابخانه یها تيسا وبچشمگیری بین وضعیت فعلي 

 .وجود دارد يموردبررسهای دانشگاهي های کتابخانهسايت
 های سامانهمناسب برای  یها يژگيوژوهشي به ارائه پ در (،0913) ييفدايوسفي فرد و 

دانشگاهي ايران بر اساس عناصر مطرح  های کتابخانه های سايت وبمديريت محتوای 
 .دانشگاهي دنیا پرداختند های کتابخانه های سايت وبدر 

پژوهشي مسائل کلیدی در حوزه مديريت  در ،(0913همکاران )رشیدی راد و 
را بررسي و در پايان  ها آنايران و عوامل مؤثر بر  یها سازمان اطالعاتي های سامانه
اطالعاتي در سه  های سامانهبر مسائل کلیدی مديريت  رگذاریتأثمتغیرهای  نيتر عمده

 سطح اهمیت را شناسايي.

های مديريت نشريات به بررسي امکانات سامانه ،(0913و عاصمي ) سلیمیان ريزی
 خارجي دارای حداکثر های سامانهپايان دريافتند که  داخلي و خارجي پرداختند. در

 داخلي استاندارد را نیز شناسايي کردند. های سامانهو  هستندامکانات برای کاربران 

 های سامانه( در پژوهشي به بررسي مجدد عملکرد کاربر 2100احمدی )صالح 
تم اطالعاتي و اطالعاتي پرداخته و در پايان مدلي را که ارتباطات بین خصوصیات سیس

 ، ارائه داده است.دهد يمعملکرد کاربر نهايي را نشان 

 وری بهرهعوامل بر روی توسعه ارتقا  تأثیرگذارترينبه  (0930زادگان )صافي و کريم 
اين مطالعه نشان داد که متغیرهای موفقیت، افزايش  اطالعاتي پرداختند. های سامانه

يرش و مزايای استفاده از سیستم در شغلي، نیت پذيرش، جايگاه پذيرش، سطح پذ
 يشگرف تأثیر تواند ميهر کدام از متغیرها  مهمي دارند. تأثیردستیابي به اهداف سیستم 

 يتوجه قابلسازماني داشته باشد که اين موضوع  یریگ میتصمو ارتقای  وری بهرهدر 
 .است

 بر اساسي اطالعات های سامانهبه ارزيابي کیفیت  ،(0930معصومي )حقیقي نسب و 



 29 پاییز، 31اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  29

از اين  آمده دست بهايراني پرداختند. نتايج  یها سازماندر  0يس .ايي.آی/ايزو مدل
میان ديدگاه کاربران و ديدگاه  يتوجه قابلپژوهش حاکي از وجود شکاف 

 های سامانهاطالعاتي در رابطه با وضعیت معیارهای کیفیت در  های سامانهتولیدکنندگان 
 .استاطالعاتي تولید شده 

مورد استفاده برای  یها روشدر پژوهشي به بررسي  ،(0932همکاران ) واجويي وخ
در اين پژوهش به نکته  ها آناطالعات سالمت در ايران پرداختند.  های سامانهارزيابي 

-ابزارها و روش یریکارگ بهاطالعاتي نیازمند  های سامانهاشاره کردند که توسعه و ارتقا 

 .استهای متعدد ارزيابي 
اطالعات  های سامانهپژوهشي به ارزيابي  در ،(0932همکاران )دری نانسا و قا

 .آموزشي درماني تبريز پرداختند یها مارستانیببیمارستاني از ديدگاه پرستاران در 
ايزو در   گانه که میزان رضايت کاربران از معیارهای هفت میانگین اين بررسي نشان داد

رستاني در حد مطلوب قرار گرفت و برای رسیدن به اطالعات بیما های سامانهارزيابي 
 .ی کامالً مطلوب بايستي به انتظارات کاربران توجه خاصي مبذول نمود درجه

با را  ها دانشگاهتوسعه نظام اطالعات مديريت در  مشکالت ،(0339) 2پلو و ويلسون
که  و دريافتند اند کردهبررسي  ها بخشخاص به نیازهای اطالعاتي روسای  توجه

 .کند يمتوسعه اشاره  های یتارجحعوامل کلیدی موفقیت به 
در رساله دکتری خود به بررسي نقش نظام اطالعات مديريت در  ،(0331) 9گوسوامي

دسترسي به اطالعات پرداخت. محقق فهرستي از عوامل کلیدی موفقیت برای يک نظام 
نظام اطالعات مديريت  اطالعاتي مديريت موفق را ارائه نمود، همچنین بیان کرد که

و  گیرندگان یمتصم، بلکه نقش آن پشتیباني کند يمنقش منبع اطالعات را ايفا  تنها نه
اطالعات است. چنانچه اجزای اين اطالعات وجود نداشته  ینتأمنظامي برای  اساساً

 .پذيرد ينمو هیچ کنترلي هم صورت  دهد ينمباشد، هیچ فرآيند مديريتي رخ 

به بررسي سامانه مديريت محتوای بیمارستان کودکان  ،(2119) 4نشپومری و همکارا
. او با از بین بردن تنگناها و مراحل غیرضروری توانست، دريافت اند پرداختهفیالدلفیا 

 مطالب تازه را با سرعت بسیار بیشتری تضمین کند.

را بررسي کرد. او  یا چندرسانهدر پژوهشي سامانه مديريت  ،(2111) 1آماتو
                                                                                                                            
1. ISO / IEC 9126 

2.  Pe Pellow & Wilson 
3. Gusami 
4. Pommeroy 
5. Amato et al. 
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برای پشتیباني مديريت انواع مختلف ابر داده از اسناد  شده يرفتهپذهکارهای را
از سامانه  یریگ با بهرهانجام شده  های يشآزما ینو همچن دهد يمرا ارائه  یا چندرسانه

مدارک متعلق به چهار مجموعه مختلف که شامل  و اسناد کردن یوآرش منظور بهمیلوس 
 .دهد يمرا نشان  یداریو شناسناد ديداری  خبری، مقاالت علمي و یها آژانس

در سامانه مديريت  2پژوهش خود حضور اسکريپت در ،(2113) 0منديک و ملتون
در سامانه مديريت  يپتحضور اسکررا بررسي کردند. با  739پي  سي .بي محتوای آی.
آنالين در يک محیط  صورت به نوشته دستتدوين متون  73پي  سي .بي محتوای آی.

 صورت به ينههز کمسکريپت ايجاد روشي آسان و الي فراهم گرديد. هدف اولیه تعام
 .استو نگهداری اسناد  حفظ جهت تهیه، سازان برنامهآنالين برای 

اطالعاتي  های سامانهدر پژوهشي به بررسي مديريت از طريق  ،(2100) 4اسالم و چیک
 های سامانهره کردند که به اين نکته اشا ها آنو رويدادی در بنگالدش پرداختند. 

اطالعاتي  های سامانه مديريت اطالعات مبتني بر دانش باعث بهبود استفاده و کاربرد
 .کند مياطالعاتي فعلي را رفع  های سامانه های کاستيو  گردد مي

 کند مي فراهم را امکان اين پیوسته های سامانه دهد ميهمچنین مرور متون عملي نشان 

 و داوری آن تبع به و علمي نويسندگان نوشته دست ثبت و رهگیری فرآيندهای که کلیه
 صورت يکپارچه و متمرکز صورت به الکترونیکي محیط يک در نوشته دست آن ارزيابي

 و مقاله، دبیران نويسنده، بین ارتباطات تمامي فرآيند، اين طي در که اين پذيرد. ضمن
 کالرکولوسیت، ؛2112)مکیرنان، .ردیگ يم انجام الکترونیکي محیط همان در داوران

 ارزيابي از هدف دهد مي(. تحقیقات ديگر نشان 2111پروتیسوبريکسفورد،  وی، ؛2119

 ياثربخش هزينه کاربران، رضايت میزان قبیل از ييها مؤلفه تعیین اطالعاتي های سامانه
 بهبود جهت راهنمايي و ضعف و قوت نقاط تعیین ،ها آن یريکاربردپذ میزان ،ها سامانه

 از دهد ميديگر نشان  یها پژوهش(. 2114 )همبورگ، است ها سامانه اين از استفاده

 برای الزم یها یگذار هيسرما به مربوط یها یریگ میتصم در توان يم ها يابيارز نتايج

 سامانه پذيرش و اثربخشي کارايي، ( بهبود2117 اطالعاتي )برندر، های سامانه طراحي

(. 2111 کرد )تیوالیکاکث، استفاده سامانه با کار هنگام خطاها کاهش و کاربران توسط
 بازخوردی عنوان به تواند مي اطالعاتي های سامانه اين ارزيابي از حاصل نتايج همچنین

                                                                                                                            
1. Madnick & Moulton 

2. script 
3. IBC P67 

4. Islam. & Zamri 
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 (0930همکاران، و رود )خواجوی کار به ها سامانه ارتقای يا مجدد طراحي برای

 پژوهش یشناس روش

 است. جامعه شده انجام مرحله چند در ايشيپیمـ  توصیفي روش به حاضر پژوهش

گیری همايش بود. نمونه مديريت هایسامانه تمام شامل پژوهش اين در تحقیق
داخلي و خارجي بر اساس میزان دسترسي و  سطح دو هدفمند در و تصادفي صورت به

بر اساس تعداد  ها سامانهابتدا  گونه که ينبد است. شده انجام مورد استفاده بودن
 کنندگان استفاده، اعتبار شرکت، میزان المللي بینی برگزارشده معروف و ها مايشه

 از شناسايي شده و بعد المللي بیندر سطح ملي و  ها آنمعروف، تجربه و سابقه فعالیت 

 توسط مربوطه های سامانه تولیدکننده های شرکت يتسا وب در موجود مستندات بررسي

 های سامانه )سامانه سه ملي سطح در متخصصان، از چند تن از نظرخواهي و پژوهشگر
سامانه  سه هم المللبین سطح در آداک و يکتاوب افزار شرق( ومديريت همايش نگار،

شد. الزم به  انتخاب .پي(کا .ام.ايي و پي.اس .ای مديريت همايش کانفتول، های سامانه)
عروف، تجربه سامانه و از لحاظ تعداد مشتريان بزرگ و م ها سامانهذکر است که اين 

بر اساس میزان استفاده و  ها انتخاب ينا ، انتخاب شدند.برگزار کردهی ها همايشتعداد 
 مشاهده و سامانه راهنماها، تاريخچه مطالعه بود. سپس با ها سامانهدسترسي به اين 

 و تجربي صورت به و شناسايي موجود امکانات و ها یتقابل موجود اساليدهای و ها یلمف
 بخش در هر موجود امکانات شد. بعد از شناسايي پرداخته ها سامانه بررسي عملي به

هايي توسط محقق در قالب و ساختاری منظم تهیه ، فهرستيشهما یردبمربوط به 
 های ينهگزتر و همچنین تعیین صحت و اعتبار بررسي دقیقمنظور  بهگرديد. سپس 

زه، از جمله نويسندگان و داوران مقاالت از متخصصان اين حو چند تنبا  آمده دست به
داخلي همچنین با تعدادی از استادان علم اطالعات و  های سامانهالملل و مدير بین

، مورد آمده دست به های یتقابلدانش شناسي مصاحبه حضوری انجام گرفت و با دقت 
اردی ها به علت عدم وجود استاندگرفت. پس از بررسي هريک از سامانه بررسي قرار

ها پرداخت. امکانات موجود در سامانه یازبندیامت، محقق خود به یازبندیامتبرای 
وجود  4متعلق به وجود امکانات کامل، امتیاز  1بود که؛ امتیاز  گونه يناامتیازدهي به 

عدم وجود امکانات الزم و  2امکانات، امتیاز  یتا حدوجود  9امتیاز امکانات الزم، 
انجام  ها سامانهارزيابي امکانات موجود. در نهايت مقايسه بین  ، عدم وجود0امتیاز 

و کدگذاری فهرست وارسي جهت تعیین رتبه مربوط به  یآور جمعگرفت. بعد از 
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برای  آمده دست به یها رتبهمیانگین  ها همايشمديريت  های سامانهامکانات اصلي 
اکسل ويرايش  افزار نرمهای مورد بررسي تنظیم شده و با استفاده از عناصر سامانه

 های سامانهبا طراحي نمودار کلي از  يتدرنهانمودارهای مربوطه تهیه گرديد.  2101
های از روش ها دادهپرداخته شد. برای توصیف  ها سامانهمورد بررسي به مقايسه 

های میانگین، رسم معمول در آمار توصیفي مانند تهیه جدول فراواني، محاسبه شاخص
 رادار و ستوني استفاده شد.نمودارهای 

 اساس بر ؛ کهبود ساخته محقق که است فهرست وارسي پژوهش اين در یابزار گردآور

 تهیه خارجي و داخلي یها همايش مديريت های سامانه برای معکوس فهرست وارسي

 که ها همايش مديريت های سامانه امکانات ابتدا معکوس فهرست وارسي اين گرديد. در

 تهیه جداولي قالب در منظم صورت به است، ضروری سیستم نوع اين در ها آنحضور 

 صوری اعتبار فهرست دارای اين شد. تهیه آن اساس بر فهرست وارسي سپس و شد

 منابع در مندرج هاهمايش مديريت های سامانه در شده شناخته امکانات کلیه زيرا هست،

 به تکمیل و تهیه از فهرست پس ناي ديگر طرف است. از داده پوشش را اطالعاتي معتبر

 مقاالت داوران و نويسندگان جمله از فن متخصصان و اساتید از چند تن تأيید و يترؤ

 در امر است )و اين رسیده ها همايش مديريت های سامانه مسئوالن و دبیران المللي،بین

 است. گرفته قرار تأيید مورد نظر اين از آن یاعتبار صور.( است معیار يک صوری اعتبار

 ها یافته

مديريت همايش و در نهايت میزان  های سامانهدر اين قسمت ابتدا امکانات دبیران در 
 داخلي و خارجي ارائه شده است. های سامانهحضور اين امکانات در 

 ی توصیفیها یافته

 المللي بینمديريت همايش ملي و  های سامانهامکانات دبیران همايش در 
جهت  ها همايشمديريت محتوای  های سامانهر خصوص امکانات پژوهش د های يافته

 استفاده دبیران همايش به شرح زير بیان شده است:
 دبیران همايش نام ثبتامکاناتي جهت  .0
 امکانات صفحه اختصاصي دبیران .2

 ساير امکانات موجود .9
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 لطور کام بهو عناصر جزئي موجود در سیستم جهت استفاده دبیران  ها تیقابلدر ادامه 
 ارائه گرديده است.

دبیران همايش: در سیستم مديريت محتوای همايش تمام  نام ثبتامکانات صفحه  .0
 یساز آمادهدارند و يا در فرآيند ويرايش و  بر عهدههمايش نقشي  کاربراني که در

برای همايش ارسال  یا مقالهارائه مقاله فعال هستند و همچنین کاربری که بخواهد 
. سیاست حفظ اطالعات محرمانه همايش برای تمام هستند نام تثببه  ملزم نمايد،

دبیران عبارت است از:  نام ثبتامکانات صفحه  .شود ميشده اعمال  نام ثبتکاربران 
، نيآنال صورت بهجهت ارسال اطالعات شخصي دبیران  نام ثبتدسترسي به فرم 

در صورت  هيديیتأل ، اعالم مجدد جهت دريافت ايمی0نام ثبت هيديیتأدريافت ايمیل 
، دريافت نام کاربری و رمز عبور از طريق نام ثبت هيديیتأدريافت نکردن ايمیل 

 ايمیل و دريافت پسورد جديد در صورت فراموش کردن رمز عبور.
و دريافت نام کاربری و رمز  نام ثبتامکانات صفحه اختصاصي دبیران: دبیران بعد از  .2

 توانند يمفحه اختصاصي دسترسي دارند که به سیستم به يک ص وارد شدنعبور و 
 یها قسمتخود را رديابي کنند. صفحه اختصاصي دبیران شامل  یها تیفعال

 :استمتعددی به شرح زير 
  وضعیت مقاالت موجود را  توانند ميخالصه وضعیت مقاالت: در اين بخش دبیران

 آمده است. 0مديريت نمايند. شرح کامل اين بخش در جدول 

 خالصه وضعیت مقاالت بخش امکانات صفحه اختصاصی دبیران،. 3جدول 

 خالصه وضعیت مقاالت
 مقاالت ارسالي جديد

 2مقاالت برگشتي برای اصالح
 مقاالت ناقص

 نظر شده )تجديد مقاالت اصالح
 شده(

مقاالتي که نیاز به چندين داور 
 دارند

 مقاالت در دست داوری
مقاالتي که  شده يرشمقاالت پذ
 اند ال شدهمجدداً ارس

 نشده يرفتهحذف مقاالت پذ

شده به  و عودت داده نشده يرفتهمقاالت پذ
نويسنده )به علت فرمت اشتباه، حذف فايل( 

 به همراه نامه دبیر همايش
 مقاالت در انتظار تصويب نهايي دبیر همايش

امکان برگشت مقاالت برای اصالح و ارسال 
 مجدد برای همايش به دفعات مکرر

ت مقاالت برای اصالح و ارسال امکان برگش
 مجدد برای همايش به دفعات مکرر

 ايجاد يک گروه مقاالت لینک شده جديد

مقاالت ويرايش شده عودت 
شده به نويسنده جهت تصويب  داده

 نهايي
 فراخوان جديد
شده توسط  گیری یممقاالت تصم

 دبیر
 قابلیت لینک شدن مقاالت

قابلیت افزودن مقاله به گروه مقاالت 
 ینک شدهل

کردن گروه مقاالت  یرفعالفعال يا غ
 لینک شده

                                                                                                                            
1. Registration confirmation 

2. Returned for modification 
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 :اين بخش امکاناتي جهت جستجوی کاربران و جستجوی  در بخش جستجو
 مقاالت وجود دارد.

منوی امکانات صفحه اختصاصي دبیران در بخش جستجوی کاربران عبارت است از: 
بانک داوران )مل کامل نويسندگان، لیست کا ستیل ، فهرست کاربران،جستجوراهنمای 

کاربر نمودن  اضافه تخصص موضوعي(، لیست ساير کاربران، بر اساسجامع داوران 
کاربران  انتخاب ،ها آننام  یبر روبه کلیه مشخصات کاربران با کلیک  يدسترس ،جديد

داوران فعال، امکان جستجوی  فهرست داور يا حذف کاربران از گروه داوران، عنوان به
جستجو با وارد کردن يک معیار يا ترکیب چند معیار جهت کاربران در بخش 

افزودن  امکان از عملگرهای بولي در جستجوی پیشرفته، استفاده ،تر قیدقجستجوی 
 جهت استفاده کاربران، ها ادداشتي بخش آدرس سايت شخصي کاربران،

بخش جستجوی مقاالت شامل جستجوی موارد  امکانات صفحه اختصاصي دبیران در
، استفاده از عملگرهای نشده ثبتو  شده ثبتجستجوی همه موارد  شده، نام ثبتارسالي 

 ، حذف دستور جستجو،شده یینتعمعیار  بر اساسبولي، مرتب نمودن نتايج جستجو 
از  یریگ بهرهويرايش دستور جستجو، امکان انتخاب دستور جستجوهای قبلي و 

 .استوی پیشرفته جستج

اين بخش تعدادی لینک عملیاتي به شرح  در عملیاتي جهت استفاده دبیران: های ینکل
 دارد. وجود يرز
 :به فهرستي از عناوين مقاالت  اين قسمت دبیر در فهرستي از عناوين مقاالت

جزئیات مربوط به هر  تواند ميلینک شده دسترسي دارد که از طريق آن  صورت به
 آمده است. 2شاهده کند. اطالعات موجود در اين بخش در جدول مقاله را م

 عملیاتی فهرستی از عناوین مقاالت ینکل .1جدول 

 لینک عناوین مقاالت
 مشاهده جزئیات مقاالت

 نام نويسنده اصلي، لیست ساير نويسندگان همکار

 عنوان کامل نام مقاله به زبان فارسي و انگلیسي و چکیده

 ت فردی نويسنده با کلیک روی نام آندستیابي به اطالعا
 مختلف برحسب تاريخ یها ارسالمشخصات و جزئیات 

 با کلیک بر تاريخ آن ها ارسالمشاهده عملیات انجام شده 

 ثبت مقاله و کد مقاالت خيتار

 آدرس پست الکترونیکي

 نويسنده یها ادداشتي
 نیم عنوان و نوع مقاله

 تاريخ ارسال مقاله

 ايشدرخواست دبیران هم
 تاريخ ويراستاری

 وضعیت فعلي مقاله

 اصالح مجدد مقاله توسط نويسنده زمان مدتتعیین 

 تنظیم نهايي زمان مدتتعیین 
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  :برای  مقاله بررسي اولیه مقاله با مشکل همراه نباشد، که يدرصورتلینک داوری
. دبیران از طريق لینک داوری قادر به مديريت شود ميداوری در اين بخش آماده 

 موجود است. 9. اطالعات موجود در اين بخش در جدول هستندرايند داوری ف

 . لینک عملیاتی داوری1جدول 

 لینک فرآیند داوری
 انتخاب فايل برای داوری

 دسترسي به راهنمای آپلود فايل

 ها فايلارسالي نويسنده و ساير  یها ليفاآپلود کلیه 

رای نام نويسنده در حین ارسال مقاله ب خودکارحذف 
 داوری، تاريخ دعوت داور

 داوری یها فرمو  تعیین داور

 انجام فرآيند داوری خيتار رییتغ

 تاريخ پذيرش مقاله توسط داور

 فرآيند داوری ریتأخمشخص نمودن تعداد روزهای 

 فرم انتقال

 فعال يا غیرفعال کردن داوران در صورت نیاز
 فرم نظرات پیشنهادی داوران علمي مقاالت

 نظرات داوران مقاله یدبن جمعفرم 

 فرم نظرات پیشنهادی داوران سبک نگارش مقاله

 داوری یها فرمامکان ساخت طراحي 

 موردنظرتعیین داور جهت ارسال مقاله 

وضعیت داوری داور برای مقاله  خودکارغیرفعال شدن 
 شده نییتعدر صورت رعايت نکردن مهلت  شده ارسال

 فعال کردن وضعیت داوری در صورت نیاز

 رديابي وضعیت داوری مقاله 

  داوری که توسط  یها فرم قياز طرداوری: نظرات داوران  یها فرم میو تنظساخت
گردد. جزئیات موجود در آنالين اعالم مي صورت بهدبیران تنظیم شده است 

مقاله به همین  ثابت فرم نظرات داوری، یها نهيگزاست از:  داوری عبارت یها فرم
سخنراني و پوستر است، مقاله با اصالحات جزئي قابل  صورت هبشکل قابل ارائه 

مقاله با اصالحات و تغییرات زياد قابل ارائه است، مقاله قابل ارائه  ارائه است،
با  تأيیدنیست، مشاهده نظر نويسنده: مربوط به پاسخ نويسنده به نتايج داوری است، 

ارسال بدون  تأيید.(، شود مينويسنده ارسال  داور بهفرم تکمیل شده توسط ارسال )
نظرات داوران توسط  یبند جمعنويسنده نتیجه داوری را دريافت نخواهد کرد(، )

جداگانه  صورت بهو پاسخگويي به نظرات داوران  طور جداگانه بهنويسنده اصلي 
 توسط نويسنده اصلي.

 :گردد ميثبت مقاله لینک دعوت داوران برای مقاله فعال  از بعد لینک دعوت داوران. 
 در دسترسداوران  یجستجوبخش امکاناتي ازجمله منوی راهنما برای  نيدر ا

به لینک داوران امکانات متعددی جهت استفاده دبیران برای  با ورود. استدبیران 
 آمده است. 4در جدول کامل  طور بهوجود دارد که  یداور نديفرآمديريت 
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 . امکانات بخش دعوت داوران9جدول 

 وت داورانلینک دع

فعال شدن لینک داوران توسط دبیران و دسترسي به اين 
 موارد:

 جستجوی داور
 اساس مطابقت موضوع مقاله با تخصص داور بر جستجو
 شخصي شده یبند طبقهاز طريق لیست  جستجو

 داوران قبلي داور ازدسترسي به داوران پیشنهادی، انتخاب 
 يدداور جد نام ثبتدعوت و 

 در صورت جايگزيني رزرواوران به حالت امکان انتخاب د

 در خصوص انتخاب داور ها شنهادیپامکان ارائه 

امکان ارسال ايمیل به داور، مشاهده جزئیات مقاله ارسالي به 
 داور

دعوت داوران در صورت نپذيرفتن دعوت برای  لغو خودکار
 شده نییتعداوری در بازه زماني 

 پِژوهشي داوران یها تياولونمايش 
 داوران، یها ادداشتيهده مشا

 امکان تغییر تعداد داوران موردنیاز

برای داور جهت  شده نییتعامکان تغییر تعداد روزهای 
در صورت  شده دعوتامکان حذف داوران  پذيرش دعوت

 نیاز

امکان ارسال توضیحات تکمیل شده يک داور برای داور 
 دبیر همايشديگر توسط 

قبل از  دبیر همايش امکان ويرايش توضیحات داور توسط
خودکار برای  ادآوري یها نامهاز  یریگ بهره ارسال مجدد

 داوران

با  رانیو دبامکان سنجش مقاالت جديد توسط داوران 
 شده يطراحاز پیش  سؤاالتاز  یریگ بهره

 تغییر شرايط فرآيند داوری در صورت نیاز

 له در فرآيند داوری لینک وضعیت داوری: در اين قسمت دبیران قادر به رديابي مقا-

لغو بخش شامل دسترسي دبیر به: مقاالت با تصمیم  نيدر ا. امکانات موجود هستند
، مقاالت با تصمیم نیاز به اصالح کامل، مقاالت با تصمیم نیاز به اصالح جزئي، شده

که پاسخي به  شده دعوتمقاالت که نیاز به داوران اضافه دارند، لیست داوران 
مقاالت در دست داوری، مقاالتي که تحت داوری چندين داور  ،اند ندادهدعوت 
 .استو مشاهده کلیه مقاالت ثبت شده  اند شدهبررسي 

 :مقاله مربوط به هر و مکاتبات هر مقالهوضعیت  خيتار تاريخچه، در بخش تاريخچه 
 ( 1)جدول  است. مشاهده قابل

 موجود در بخش تاریخچه امکانات .5جدول 

 بخش تاریخچه
 اريخچه وضعیت مقالهت

 تاريخ دريافت مقاله توسط دبیرخانه همايش

 تاريخ ارسال مقاله برای اصالح

 PDFتاريخ ساخت 

 تاريخچه مکاتبات هر مقاله

 تاريخ ارسال نامه

 فرستنده نامه، گیرنده نامه، موضوع نامه

 دسترسي به متن نامه با کلیک بر روی عنوان نامه
 یها )نامه ریدبتوسط  فرض شیپ یها نامهامکان افزودن خارج از 

 سفارشي(

 توسط دبیر ها نامهامکان ويرايش 

 ها نامهامکان حذف 

که نويسنده با دبیر داشته  ييها تلفنامکان ثبت و ذخیره پیشینه 
 تاريخ، تلفن و موضوع( واردکردن)امکان 
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 منبع مقاالت  یها ليفا تواند مي: در اين بخش دبیر 0بخش فايل فهرست يا سیاهه
جداگانه و يا با يکديگر  طور به ها ليفادسترسي داشته باشد و امکان دانلود 

 وجود دارد. 2فايل فشرده صورت به

 بخش امکاناتي جهت ويرايش مقاالت وجود دارد  نيدر ا: 9بخش ويرايش مقاالت
 یها مهیضم، ويرايش PDFويرايش مقاالت و تبديل به فرمت  از: اند عبارتکه 

ضمیمه، امکان  یها ليفاپنجره جديد جهت ويرايش اطالعات مقاالت، فعال شدن 
 یها ليفاافزودن ابرداده، افزودن/ويرايش/حذف نويسندگان مقاالت و اضافه کردن 

 .دبیر همايشجديد توسط 

  بر اساسمقاالت را  توانند مي: در اين بخش دبیران 4موضوعي بندی طبقهبخش 
از: امکان تعیین  اند عبارتين بخش نیز کنند. امکانات موجود در ا بندی طبقهموضوع 

رده يا گروه موضوعي مقاله يا مدرک توسط دبیر در مرحله ارسال مقاله از لیست 
، امکان افزودن اصطالح موضوعي جديد شده نییتع شیاز پموضوعي  بندی طبقه

توسط دبیر، امکان حذف اصطالح موضوعي توسط دبیر، امکان نمايش خالصه 
انتخاب شده توسط دبیر، امکان حذف اصطالحات انتخابي اصطالحات موضوعي 

نیاز و مجهز به منوی جستجو جهت جستجوی اصطالحات  در صورتنويسنده 
 موضوعي.

 فرض پیش صورت بهرا  هايي نامه توانند ميبخش دبیر  نيدر ايادآور:  یها نامه 
: امکان يادآور شامل یها نامهرا مديريت نمايد. قسمت مربوط به  ها آنتعريف و 

 فرض پیش یها نامهاز  یریگ بهرهتوسط دبیر، امکان  تر نيیپاارسال نامه به سطوح 
گروهي و ارسال  صورت به ها نامهتوسط دبیر جهت اعالم يا اخطار، امکان ارسال 

 .استبه نويسنده  یریگ میتصمنامه 

  ش : قابلیت نماياستساير امکانات موجود جهت استفاده دبیران شامل اين موارد
قبلي برگزاری همايش توسط موتورهای جستجو، اعمال نظرسنجي  یها دوره

تخصصي، بخش پرسش و پاسخ و تاالرهای گفتگو، بخش تماس با دبیرخانه 
 همايش.

                                                                                                                            
1. Inventory 

2. ZIP 

3. Edit submission 

4. classifications 
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 ی تحلیلیها یافته

داخلي و خارجي در  های سامانهدر  شده مطرحدر اين قسمت میزان حضور امکانات 
ی مقاالت و بخش مديريت محورها و دبیر، بخش بررسي و داور نام ثبتبخش 

 بررسي شده است دبیرخانه

 نام ثبت. میانگین حضور امکانات در بخش 1جدول 

 
 های سامانه نام ثبتمشخص است امکانات دبیر در بخش  7جدول که در  یطور همان

 رسي، دارای حداکثر میانگین بوده است.مورد بر

 . میانگین حضور امکانات در بخش بررسی و داوری مقاالت7جدول 
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 5-1میانگین امتیاز  5-1میانگین امتیاز 
مشاهده و 

مديريت مقاالت 
 همايش

11/4 23/4 4 27/4 1 39/4 37/4 13/4 

امکان بررسي 
مقاالت رسیده و 

 داوری
71/4 11/4 71/9 21/4 1 71/4 71/4 31/4 

 19/4 32/4 11/4 1 23/4 14/9 93/4 13/4 میانگین کل
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 5-1میانگین امتیاز  5-1میانگین امتیاز 
 1 1 1 1 1 1 1 1 نام ثبتصفحه 

 1 1 1 1 1 1 1 1 نام ثبتصفحه ويرايش 
 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین کل
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خارجي سامانه کانفتول  های سامانهمشخص شده، در بین  3همانطوری که در جدول 
داخلي بیشترين امتیاز را کسب  های سامانهحداکثر امتیاز و سامانه يکتاوب از بین 

 .اند کرده

 . میانگین حضور امکانات در بخش مدیریت محورها و دبیرخانه8جدول 
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 5-1میانگین امتیاز  5-1میانگین امتیاز 
تعريف دبیر 

محور و مديريت 
 محورها

11/4 23/4 4 27/4 1 39/4 37/4 13/4 

تنظیمات دبیر 
 محور

21/4 99/4 11/4 91/4 1 77/4 30/4 10/4 

امکانات دبیرخانه 
 همايش

23/4 41/4 4 21/4 1 31/4 31/4 1/4 

 19/4 33/4 37/4 1 23/4 03/4 97/4 94/4 میانگین کل

 
خارجي و داخلي، به ترتیب سامانه  های سامانهکه از بین  دهد يم نشان .1جدول 

 .اند کردهفتول و يکتاوب بیشترين امتیاز را کسب کان

داخلی و  های سامانهدر  شده مطرحبررسی میزان حضور و عدم حضور امکانات 
 خارجی

و  المللي ینبدر سطح ملي و  شده مطرحدر اين قسمت ابتدا به میزان حضور امکانات 
يريت همايش مد های سامانهسپس در بخش دوم پژوهش به مقايسه امکانات دبیران در 

 داخلي و خارجي پرداخته شده است.
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ی ها همایشموجود در سامانه  های یتقابلمیزان حضور و عدم حضور عناصر و 
 ملی برای دبیران همایش

 

 دبیران همایش سامانه مدیریت همایش یکتاوب افزارشرق امکانات .3شکل 

. بخش دهد مينمايش سامانه مديريت همايش يکتاوب افزارشرق را  امکانات ،0نمودار 
 نام ثبتصفحه  و بخش( 4 یازامتکمترين امتیاز ) محور یردب يفو تعرمديريت محورها 

 .است( را دارا 1 یازامتبیشترين امتیاز )

 
 دبیران همایش سامانه مدیریت همایش نگار امکانات .1شکل 

يت . بخش مديردهد ميسامانه مديريت همايش نگار را نمايش  امکانات ،2نمودار 
( را 1 یازامتبیشترين امتیاز ) نام ثبتصفحه  و بخش( 4 یازامتمحورها کمترين امتیاز )

 .استدارا 
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 دبیران همایش سامانه مدیریت همایش اداک امکانات .1شکل 

. بخش بررسي دهد مي يشرا نماسامانه مديريت همايش اداک  امکانات ،9نمودار 
 نام ثبت( و بخش صفحه 71/9از )امتیاز کمترين امتی ها آن یو داورمقاالت رسیده 

 د.دار ( را1 یاز)امت یازامتبیشترين 

ی ها همایشدر سامانه  موجود های یتقابل و عناصر حضور عدم حضور ومیزان 
 برای دبیران همایش المللی بین

 
 Conftoolمدیریت همایش  در سامانهدبیران همایش  امکانات .9شکل 

موردبررسي که  یها بخشموجود دبیران همايش در همه  تامکانا ،4نمودار با توجه به 
و مقاالت همايش، بررسي مقاالت رسیده  يريتو مد مشاهده ،نام ثبتشامل صفحه 

و  محور یردبدبیر محور، تنظیمات  يفو تعرمحورها  يريتمد ،ها آن های یداور
 .است( 1 یاز)امت یازامتدبیرخانه همايش دارای باالترين  امکانات
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 OCSمدیریت همایش  در سامانهدبیران همایش  امکانات .5شکل 

تنظیمات  یها بخش، OCSموجود دبیران همايش سامانه  امکانات ،1نمودار با توجه به 
دبیرخانه همايش دارای  و امکانات ها آن یو داورمقاالت رسیده  يبررس ،محور یردب

، مديريت نام ثبتصفحه  یها بخش( و 31/4و  71/4، 77/4امتیازهای ) یازامتکمترين 
 .است( 1 یاز)امت یازامتدارای بیشترين  دبیر محورتعريف  و محورها

 

 
 ASMEمدیریت همایش  در سامانهدبیران همایش  امکانات .1شکل 

 یها بخش، ASMEموجود دبیران همايش سامانه  امکانات ،7نمودار با توجه به 
 یازامتیرخانه همايش دارای کمترين دب و امکانات ها آن یو داوربررسي مقاالت رسیده 

و مديريت محورها دارای  نام ثبتصفحه  یها بخش( و 31/4و  71/4 امتیازهای)
 .است( 1 یاز)امت یازامتبیشترين 

 مدیریت همایش مورد بررسی در بخش دبیر های سامانهمقایسه امکانات 

پرداخته شده  لملليا بینملي و  های سامانهدر ادامه به مقايسه امکانات بخش دبیر در 
 است.
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 المللی بینملی و  های سامانه. مقایسه امکانات دبیر در 31جدول 

 امکانات دبیر نام پایگاه/آیتم
 77/4 يکتاوب افزارشرق

 11/4 نگار
 97/4 آداک

Conftool 1 
OCS(PKP) 11/4 

ASME 19/4 

 

 
در سطح ملی و مدیریت همایش مورد بررسی  های سامانه. نمودار مقایسه 7شکل 

 المللی بین

 های سامانهگفت که از نظر امکانات دبیر، در  توان ميبا توجه به جدول و نمودار باال 
 Conftoolخارجي، سامانه  های سامانهمديريت همايش داخلي سامانه يکتاوب و در 

 .اند کردهبیشترين امتیاز را کسب 

 گیری یجهنت

مديريت همايش بايد امکاناتي برای صفحه  یها سامانهپژوهش نشان داد که  های يافته
، صفحه اختصاصي و ساير امکانات موردنیاز دبیران دارا باشند. هريک از نام ثبت

 یمیانسل .استامکانات فوق برای روند علمي و اجرايي همايش توسط دبیران ضروری 
ن ( نیز در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتند. اين پژوهش از آ0913) يعاصمو 

بررسي و شناسايي نقاط ضعف و  به مديريت محتوا های سامانهارزيابي  جهت که با
سامانه برای کاربر را مشخص کرده  موردنیازپرداخته و در نهايت امکانات  ها آنقوت 

در پژوهشي که  .استهمسو  در داخل و خارج کشور، ذکرشده یها پژوهشاست، با 
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داخلي و خارجي بررسي  های سامانهدبیر، در انجام گرفته، وجود امکانات الزم برای 
خارجي از نظر امکانات الزم برای دبیر در حد استانداری بودند و  های سامانهگرديد. 

بیشترين  المللي بین های سامانهسامانه کانفتول در بین  اما؛ حداکثر امکانات را داشتند
سامانه عالوه بر زبان امتیاز و فراواني را از نظر امکانات دبیران دارا بود. اين 

است که مورد توجه  یا حرفهو پايگاهش، دارای دو ويرايش استاندارد و  يسينو برنامه
کوچک و بزرگ بسته به نیازهايشان بوده است. سامانه يکتاوب در میان  یها سازمان

 ها همايشموارد مشابه نمونه ملي، بیشترين امتیاز را به خاطر تجربه و تعدد برگزاری 
 های سامانهاز اين پژوهش به اهمیت نقش دبیر، در  توان ميدبیران دارا بود. برای 

نقش علمي و اجرايي را  ترين ياصلو  ينتر مهمدبیر همايش  درواقعخارجي پي برد. 
برای امکانات دبیر در اين  گذاری يهسرمابنابراين ؛ در برگزاری همايش به عهده دارد

 .درس يممفید فايده به نظر  ها سامانه
دبیر، توجهي کمي شده است. اين شايد به  های ینهزمداخلي در برخي از  های سامانهدر 

خاطر عدم ارتباط طراحان سیستم با نويسندگان و کاربران سیستم باشد. حال اگر 
دبیران داخلي نیز کلیه امکانات ضروری و جزئي را با طراحان در میان بگذارند و 

از  توان ميبپردازند،  ها سامانهازمندی کاربران به طراحي طراحان نیز با در نظر گرفتن نی
بیشترين استفاده را برد. الزم  ها همايشدر زمینه برگزاری  خصوصاًمديريتي  های سامانه

و  يسينو برنامهداخلي از زبان  های سامانهخارجي نسبت به  های سامانهبه ذکر است که 
که اين خود  کنند يمبااليي استفاده  های يرايشو سامانه، با یانداز راهبرای  یا دادهپايگاه 

. سازد يمو بارگذاری امکانات بیشتری را برای دبیران فراهم  يریپذ انعطافقابلیت 
و پايگاه خود گام مؤثری  يسينو برنامهند با ارتقای زبان توان ميداخلي نیز  های سامانه

 خود ايجاد کنند. های سامانهدر پیشرفت 
مديريت همايش،  های سامانهپژوهش ذکر شد، يکي از ارکان اساسي  که در گونه همان

 توانند ميبه نحو مطلوبي  ها سامانه. دبیران با استفاده از اين استنقش دبیر 
دارند، ايفا کنند.  بر عهدهعلمي و اجرايي را که برای برگزاری همايش  های یتمسئول
 ييجو صرفهدبیران، نقش مهمي در  با در نظر گرفتن امکانات الزم برای ها سامانهاين 

، امکانات زيادی ها همايشمديريت  های سامانهنیروی انساني، وقت و هزينه دارد. اکثر 
برای دبیران که نقش مهمي در کارهای اجرايي و علمي  خصوص بهبرای کاربران 

رای مديريت محتوا ب های سامانه. لذا آموزش استفاده از اند گرفتههمايش دارند، در نظر 
دبیران عالوه بر استفاده از حداکثر امکانات سامانه در جهت سهولت و سرعت کارهای 
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کارهای اجرايي( بهتر همايش داشته ) یبرگزارنقش مهمي هم در  تواند ميعلمي، 
 باشند.

 بردارد، مشابه اطالعاتي های سامانه طراحي برای یمؤثر گام تواند مي پژوهش اين 
 سامانه يک برای الگويي آن، های يکاست رفع و آن در قوت طنقا اعمال با که یطور به

 و کاراتر طور به آن از بتوان که داد ارائه را مناسب و خوب همايش مديريت اطالعات
 موجود های سامانه میان از توان يم پژوهش اين نتايج از همچنین نمود. استفاده یمؤثرتر

 يافت. دست موجود امکانات داشتن اختیار در با انتخاب بهترين به
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 منابع

 .(0931علمي ) های يياجرايي گردهما نامه ینآئ
 .(0911ها ) دانشگاه يشياند هم یها اجرايي نشست نامه يینآ

اطالعاتی مدیریت:  یها نظام(. 0913بیتر ديويس، گوردون و اچ.اولسان، مارگارت )
 .مترجم( (نالديء. قاضي زاده فرد، سیدضیاو توسعه ساختار مفهومی، یها چارچوب

انتشارات دانشگاه امام  ؛های اطالعاتي. تهران فناوری اطالعات و ارتباطات مباني سامانه
 .حسین

های اطالعاتي در  (. ارائه معیارهای جديد سامانه0912، راشد )یانچهارسوقي، کمال و صحرائ
 .021-000(،00، )فنی مهندسی مدرسها.  شرکت ینزنجیره تأم

های اطالعات  ارزيابي سامانه (.0932ژاد، سیمین و احمديان، لیال )صالحي ن .خواجويي، رضا
 .20-3(، 07)19 .مدیریت سالمت .سالمت در ايران

پژوهش در مدیران جهاد  یها های اطالعاتی طرح نقش سامانه (.0939) يديواندری، عل
 کارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. نامه يان. پاتهران یدانشگاه

های  سامانه های یتامکانات و قابل یو بررس ییشناسا (.0913) یحهن ريزی، ملسلیمیا
نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه  يان. پاالمللی بین مدیریت محتوای پایگاه نشریات ملی و

 اصفهان. اصفهان.
های  (. ارزيابي سامانه0932) یمو شرقي، رح سلماني، اسحق، قلي پور، هادی .قادری نانسا، لیال

مدیریت  .های آموزشي درماني تبريز عات بیمارستاني از ديدگاه پرستاران در بیمارستاناطال
 .(2)01.اطالعات سالمت
(. تولید علم 0919) یدخانبختیاری، ابوالفضل و چمني، جمش یاني، کاکبر يموسوی موحدی، عل

 .21-1(. 90. )رهیافتهای علمي.  و اشاعه يافته
 آموزشي. های یتوای اسناد داوری مقاالت به فصلنامه نوآورمح یل(. تحل0931هاشمي، شهناز )

 .37-13(،41)01.آموزشی های یفصلنامه نوآور
های  مناسب برای سامانه های يژگي(. ارائه و0931يوسفي فرد، مهرداد و فدايي، غالمرضا )

های دانشگاهي ايران بر اساس عناصر مطرح در  های کتابخانه سايت مديريت محتوای وب
 .39-71(0)01.پیام کتابخانه .های دانشگاهي دنیا های کتابخانه يتسا وب

Amato,Guiseppe. Gennaro, Claudio & Rabitto, Fausto (2005).Milos: A 
Mulimedia Content Management for Spatial Data Infrastructure,1-30. 

Brender,J. (2006). Handbook of Evaluation Methods for HealthInformatics. 
United States of America: Elsevier Academic Press: Burlington, MA. 

Ghazisaedi, M. DavarPanah, A.& Safdari, R. (2005). Health Information 



 29 پاییز، 31اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  339

Management. Tehran, Iran: Mahan Publication. 238. 
Goswami, Ch. (1998).Information Avability and Access Ability-The role of 

MIS. New Delhi: FID. 
Hamborg, K‐C.Vehse,B. & Bludau, H‐B. (2004). Questionnaire Based 

Usability Evaluation of Hospital Information Systems. Electronic 
Journal of Information Systems Evaluation. 7(1): 21‐30. 

Taohidul Islam, S.M. and Zamri, Chik(2011). Disaster in Bangladesh and 
management with advanced information system. Disaster Prevention 
and Management. 5(20), 521-530. 

Thyvalikakath, TP. Monaco,V.& Thambuganipalle. HB. SchleyerT(2008). A 
usability evaluation of four commercial dentalcomputer‐based patient 
record systems. J AmDentAssoc. 139(12),1632‐42 

PePellow,A. & Wilson,T.D. (1993).The Management Information 
Requirment of Head of University Department: ACritical Success Factor 
Approach. Journal of Information Science. 19.427. 

Pommeroy,B. Crawford, E. & Sinist, A. (2003).Impementionting a Web-
based content management system. J Health Infmjanag.17(1).55-7. 

http://www.yektaweb.com/find.php?item=1.171.251.fa .Retrived 2014/1/28. 

http://www.cms.co.uk/types/web-cms/online-processing-systems.html. 
Retrived 2014/12/20. 

http://www.bahamayesh.com/g/others/. Retrived 2013/12/6. 
http://www.conferencealerts.com/index. Retrived 2014/7/15. 
http://www.allconferences.ir/fa/default.aspx. Retrived 2014/7/15. 
http://www.allconferences.com/. Retrived 2013/3/12. 

 
 

 
 
 

http://www.bahamayesh.com/g/others/
http://www.conferencealerts.com/index
http://www.allconferences.ir/fa/default.aspx
http://www.allconferences.com/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	abstract 6
	abstract 5
	abstract 4
	abstract 3
	abstract 2
	abstract 1
	end
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



