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 7، عاصفه عاصمی 4مريم غفوري
 چکيده

 محتواي مديريت هاي نويسندگان سامان امکانات بررسي و ييهدف شناسا: پژوهش حاضر با هدف

 انجام شده است.  المللي و بين ملي ها در سطح هماي

 و مطالعات اسنادي شفاهي، روش سيستم، مصاحبه تحليل از روش : در اين پژوهش توصيفيروش

 هايشامل سامانه پژوهش جامعه .است شده استفاده عملي و هاي تجربيهمچنين ازبررسي و ايکتابخانه

 همايش مديريت سامانه سه شامل پژوهش هايالمللي بوده، نمونه بين و ملي هايهمايش مديريت

المللي  بين سامانه سه و،(اداک ، شرکت (نگار)فرازنت  شرق،شرکت افزار وب يکتا شرکت) داخلي

 است.   (و پي.کا.پي )اي.اس.ام.ايي ، کانفتول

-هاي بينهاي داخلي سامانه نگار و دربين سامانهبين سامانه هاي پژوهش نشان داد که دريافته: هايافته

اند. امکانات رابراي نويسنده درنظر گرفتهالمللي سامانه کانفتول و اي.اس.ام.ايي بيشترين اخنيارات و 

 سيستم يک در موجود نويسنده، هايقابليت اکثر جزئي اختالف با بررسي مورد هايسامانه همچنين

 همسطح ناچيزي اختالف با( نگار) فرازنت شرکت همايش مديريت و سامانه هستند استاندارد را دارا

 .گيردمي قرار خارجي هايهمايش مديريت هايسامانه

اند که همپاي هاي داخلي تالش کردهگيري شد که شرکتاز پژوهش حاضر چنين نتيجه گيري:هنتيج

تواند مي هايافته اين کوشند.هاي خود ميهاي مطرح بين المللي باشند و در راستاي ارتقاي سامانهسامانه

 .باشد داشته سيستم استفاده خريد و يا سيستم، و توسعه در طراحي مؤثري کمک

 مديريت محتوا، سيستم کنفرانس، سيستم مديريت اطالعات، سيستم مديريت همايش، :هاي كليديواژه

 توليد دانش.
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 مقدمه و بيان مسئله

ري دارند که محققين و دانشمندان براي انتقال و اشاعه علم و دانش خود نياز به ابزا

مقاله در مجله  يند. انتشار کتاب،به بهترين نحو دانش خود را کتبا عرضه نماتوسط آن بتوانند

 هاارايه و انتشار مقاله در همايش هاي ملي و بين الملي نيز از جمله اين ابزارهاي معتبر علمي، 

از  يکي از ارکان مهم رشد جامعه است. هستند که منجر به توليد علم مي شود. توليد علم

وري برو هستيم بکارگيري فناطالعات روآنجايي که در وضعيت موجود که با حجم وسيعي از ا

رسيد. سامانه هاي مديريت محتوا و بسياري از هاي نوين در توليد علم بديهي به نظر مي

سامانه هاي ديگر از جمله ابزارهايي هستند که امروزه به عنوان ابزاري موثر در راه توليد علم 

 بکار گرفته مي شوند. 

ترين مرحله پژوهشگري به شمار مي ماز مطالعات و پژوهش هاي علمي مهتهيه مقاله 

راستا  اين . در(1310هاشمي،)نتايج در اختيار جامعه علمي گذارده شود.  که منجر مي شود آيد

سامانه هاي مديريت نشريات و همايش ها از جمله ابزاري هستند که به توليد و انتشار و 

و توسعه و بهبود اين  توزيع مقاله هاي علمي در سطوح مختلف کمک زيادي مي کنند. بررسي

کارايي و ها نقش مهمي در دقت، سرعت و اين سامانه سامانه ها ضروري به نظر مي رسد.

ازي و تسريع امور مربوط به نيروي انساني، حذف کاغذ بجويي هزينه، وقت وهمچنين صرفه

سامانه هاي موجود داراي امکانات . (1333موسوي موحدي وهمکاران،) ها دارندهمايش

توان به توانايي و ضعف هريک پي برده و در ها ميلفي هستند که با بررسي و مقايسه آنمخت

ها معموال نويسنده طي يک پروسه جهت توسعه و رفع نياز کاربر گام برداشت. در اين سامانه 

 تأييدپيگيري و در نهايت  هاي مربوط به ارسال،و فعاليت پايگاه ثبت نام درمشخص اقدام به 

 نمايد. قاله مينهايي م

هاي انجام شده چنين به نظر مي رسد که تاکنون پژوهشي در زمينه سامانه هاي با بررسي

مديريت همايش در داخل و خارج کشور انجام نشده است. اما پژوهش هايي در رابطه با  

طالعاتي و بررسي آن ها در داخل وخارج سيستم هاي مديريت اطالعات و سيستم هاي ا

(، 1333ديواندري)اين پژوهش مي توان به اين موارداشاره کرد: جملهشده که از کشور انجام

(، سليميان 1333يوسفي فرد و فدايي) (،1332چارسوقي و صحرائيان) (،1331) قاضي زاده فرد
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-پلو ،(1312) همکاران و نانسا قادري ،(1311) زادگانکريم و صافي (،1331) و عاصمي ريزي

 1،منديک (2001) 4(، آماتو2003)وهمکاران  3پومري (،1113) 2گوسوامي ،(1113) 1ويلسون و

(. همچنين مرور متون عملي نشان 2011) 1(، توهيدال اسالم و زمري چيک2003وهمکاران )

دست  ثبت و رهگيري فرآيندهاي که کليه کندمي فراهم را امکان اين پيوسته هايدهد سامانهمي

 الکترونيکي محيط يک در دست نوشته آن ارزيابي و داوري آن تبع به و علمي نويسندگان نوشته

 ارتباطات تمامي فرآيند، اين طي در که اين ضمن. پذيرد صورت يکپارچه و متمرکز صورت به

تحقيقات ديگر  .گيردمي انجام الکترونيکي محيط همان در داوران و مقاله، دبيران نويسنده، بين

 رضايت ميزان قبيل از هاييلفهؤم تعيين اطالعاتي هايسامانه ابيارزي از دهد هدفنشان مي

 و ضعف و قوت نقاط تعيين ها،آن کاربردپذيري ميزان ها،سامانه بخشي اثر هزينه کاربران،

 هاي ديگر. پژوهش(3،2004همبورگ) باشدمي هاسامانه اين از استفاده بهبود جهت راهنمايي

 الزم هايگذاريسرمايه به مربوط هايگيري تصميم در توانمي هاارزيابي نتايج از دهدنشان مي

 سامانه پذيرش و اثربخشي کارايي، بهبود( 3،2001برندر) اطالعاتي هايسامانه طراحي براي

 . همچنين(1،2003تيواليکاکاث) کرد استفاده سامانه با کار هنگام خطاها کاهش و کاربران توسط

 طراحي براي بازخوردي عنوان به تواندمي هاي اطالعاتيمانهسا اين ارزيابي از حاصل نتايج

 ( 1311همکاران، و خواجوي) .رود کار به هاسامانه ارتقاي يا مجدد

 يا خريداران اخير باعث شده، دهه اين در که هاهمايش مديريت هايسامانه تنوع

 با سيستمي ندارند، را الزم آگاهي هاسامانه اين گونه امکانات و هاقابليت از که مشترکاني

 با استفاده مدتي از ها نيست . در نتيجه پسکه پاسخگوي نياز آن نمايند هايي خريداريقابليت

امروزه اکثر خريداران در جستجوي سيستمي . شوندمي روبهرو متعددي مسائل و مشکالت

ي با تغييراتي در هستند که با سازمان مربوطه تطابق داشته باشد. عالوه بر اين چون هر سازمان
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اي ، در جستجوي سامانهاست ها، حيطه اختيارات، مراتب مديريت و غيره همراهمسئوليت

-. پژوهش حاضر به بررسي دقيق و مقايسهکندکه بتواند حداکثر تغييرات را بر آن اعمال  است

خته المللي پرداهاي علمي در سطح ملي و بينهاي مديريت همايشاين امکانات در سامانه ي

-بين معتبر ناشران از حوزه اين در مديريتي هايسامانه بررسي و شناسايي است.  پژوهشگران با

 را هاسامانه اين در هاي موجود براي نويسندگانداخلي، قابليت سامانه نمونه و چند المللي

 الزم يهاآگاهي ترتيب بدين تا اندداده ارائه را هاآن سيستماتيک و منظم صورت به و شناسايي

اند به االت اختصاصي که در اين پژوهش پاسخ داده شدهؤگردد. س فراهم کاربران استفاده براي

 شرح زير است:

 چه هستند؟ همايش پايگاه مديريت هايها در سامانهمقاله نويسندگان . امکانات1

-بين و يمل هايهمايش پايگاه مديريت هايسامانه در مذکور امکانات حضور . ميزان2

 است؟ چگونه يالملل

بين المللي نسبت به هم چگونه هاي ملي وشده درسامانه امکانات مطرح ميزان حضور. 3

 است؟

 

 شناسی پژوهشروش

 تحقيق جامعه. است شده انجام مرحله چند در پيمايشي -توصيفي روش به حاضر پژوهش

 بررسي و مطالعه اول حلهمر درهمايش بود که  مديريت هايسامانه تمام شامل پژوهش اين در

. نظري صورت گرفت مطالعاتبعد  مرحله در و عملي و نظري صورت به نظر مورد هايسامانه

ها و با توجه به تعداد هاي موجود در زمينه مديريت همايشسايت وب مشاهده با مرحله اين در

هاي پر تو نوع مشتريان، همچنين نظرسنجي از متخصصان و کارشناسان اين حوزه، وب ساي

گيري به صورت نمونه اي که رقابت نزديکي با هم داشتند، بررسي و انتخاب گرديد.استفاده

 و مستندات بررسي از بعد. است شده انجام داخلي و خارجي سطح دو هدفمند در و تصادفي

بعد از  .شد سامانه انتخاب سه المللملي وبين سطح در متخصصان، از تن چند از نظرخواهي

اي توسط محقق سياههمربوط به نويسنده مقاله همايش،  بخش در هر موجود امکانات يشناساي

تر و تعيين صحت و در قالب و ساختاري منظم تهيه گرديد. سپس به منظور  بررسي دقيق

تن از متخصصان اين حوزه، از جمله نويسندگان و داوران  هاي بدست آمده با چنداعتبار گزينه
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هاي داخلي همچنين با تعدادي از استادان علم اطالعات و مدير سامانه و يالمللمقاالت بين

هاي بدست آمده، مورد بررسي شناسي مصاحبه حضوري انجام گرفت و با دقت قابليتدانش

ها به علت عدم وجود استانداردي براي امتياز بندي، پس از بررسي هريک از سامانه .قرارگرفت

ها پرداخت. امتيازدهي به اين گونه بود که ات موجود در سامانهمحقق خود به امتياز بندي امکان

وجود تاحدي  3وجود امکانات الزم، امتياز 4متعلق به وجود امکانات کامل، امتياز  1امتياز 

، عدم وجود ارزيابي امکانات موجود. در 1عدم وجود امکانات الزم و امتياز  2امکانات، امتياز 

آوري و کدگذاري سياهه وارسي جهت بعد از جمع .انجام گرفت هانهايت مقايسه بين سامانه

هاي بدست ها ميانگين رتبههاي مديريت همايشتعيين رتبه مربوط به امکانات اصلي سامانه

 هاي مورد بررسي تنظيم شده و با استفاده از نرم افزار اکسل ويرايشآمده براي عناصر سامانه

هاي مورد در نهايت با طراحي نمودار کلي از سامانه .نمودارهاي مربوطه تهيه گرديد 2010

هاي معمول در آمار ها از روشبراي توصيف داده. ها پرداخته شدبررسي به مقايسه سامانه

هاي ميانگين، رسم نمودارهاي رادار و توصيفي مانند تهيه جدول فراواني، محاسبه شاخص

 .ستوني استفاده شد

 سياهه اساس بر که ،بود ساخته محقق وارسي ياههس پژوهش اين در گردآوري ابزار

 سياهه اين .گرديد تهيه خارجي و داخلي هايهمايش مديريت هايسامانه براي معکوس وارسي

 هاهمايش مديريت هايسامانه در شده شناخته امکانات کليه زيرا ،است صوري اعتبار داراي

 و تهيه از پس سياهه اين ديگر طرف زا. است داده پوشش را اطالعاتي معتبر منابع در مندرج

 مقاالت داوران و نويسندگان جمله از فن متخصصان و اساتيد از تن چند ييدتأ و يتؤر به تکميل

 اعتبار در امر اين) است رسيده هاهمايش مديريت هايسامانه مسئوالن و دبيران المللي،بين

  (.است گرفته قرار ييدأت مورد نظر اين از آن اعتبارصوريبوده و  معيار يک صوري
 

 هايافته

 هاي توصيفیيافته

ها امکانات متعددي براي نويسندگان مقاالت هاي مديريت محتواي همايشدر سامانه

 وجود دارد که به شرح زير مي باشد:
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( و دريافت نام کاربري و رمز عبور 1)جدول امکانات ثبت نام نويسنده به صورت آنالين .1

نام  صيتشخ ي،نام کاربر انتخاب،اطالعات تأييدامکان  شامل: که جهت ورود به سيستم

 افتيدر، سندهيبه نو ليميا قي،رمزعبورازطرينام کاربر ارسال ،و کوتاه يکاربر تکرار

آدرس با  يسازمعادل ،عبور رمز رييتغ قبلي، ي رمزدرصورت فراموش ديرمزعبورجد

 آن، يسازعالو ف ليميا قيخودکار از طر ورود ي،سازفعال نکيو ل ليميورود به ا

 امکان ،در دسترس باشد سندهيکه نو يبازه زمان نييتع، اطالعاتايميل و روزآمدکردن 

 يبررستوسط جانشين و ورود با آدرس جانشين و  سندهينو بتيثبت نام درزمان غ

 مي باشد. (تيرمز عبور )امن يو کوتاه يسادگ

 

 . امکانات صفحه ثبت نام نويسنده1جدول 

 
 

انات سيستم جهت پشتيباني نويسنده:در اين بخش امکانات متعددي جهت پشتيباني امک .2

آمده  2فني وآموزشي نويسنده وجود دارد. شرح کامل امکانات اين بخش در جدول 

 است. 
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 .امکانات پشتيبانی نويسنده7جدول

 
 

 دارد: شرح زير به صفحه اختصاصي نويسنده امکاناتي امکانات صفحه اختصاصي نويسنده: .3

 (3جدول نويسنده.رديابي مقاالت  )بخش خالصه وضعيت مقاالت 

 

 .امکانات بخش خالصه وضعيت مقاالت0جدول

 
 

 :توسط يک  جهت ثبت مقاله جديد امکانات متعدديشامل  بخش ثبت مقاله جديد

 (4جدولنويسنده )
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 .امکانات بخش ثبت نام مقاله جديد1جدول

 
 

 مقاالتي که نياز به تجديدنظر دارند و ارسال اين قسمت شامل  :بخش اصالحات

 .استيادداشت به همراه مقاله به نويسنده جهت رفع نواقص مقاله 

    :اتمام داوري از شده بعد ميمات اتخاذاين بخش شامل مشاهده تصبخش تصميمات ،

شده به ايميل  يا رد، اصالحات جزئي و کلي، ارسال اتوماتيک تصميمات اتخاذ پذيرش

پاسخگويي به  و بررسي نهايي ارسال داوري و ، قابل مشاهده بودن مقاله پس ازنويسنده

 باشد.ميداوران نظرات 

 و انتشار مقاله، ويرايش  ،شامل هزينه ثبت ها: کهها و هزينهبخش صورت حساب

شرکت در ، هزينه هتل، غذا وهاشرکت در کارگاه ،ارزو نمايشگاه و غرفه ه ،داوري
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ها، حواله بانکي و واردکردن شماره اتصال به بانک ،نحوه پرداختگري، تورهاي گردش

ارسال ايميل يادآوري براي طريق ايميل،  ازرسيد  و هادريافت هزينه تأييد ،فيش واسکن آن

 .                  است و غيرهها برگشت هزينه ،پرداخت

  (1)جدول :2بخش فناوري هاي وب 

 7وري هاي وب. امکانات فرم مربوط به فنا0جدول

 
 

 دسترسي جملهاز بخش امکانات حقوقي نويسنده: اين بخش شامل کليه موارد حقوقي :

يه عدم ارائه و ارسال تأييدتعهدات نويسنده، حق مؤلف وبه بيانيه محرمانه همايش، قوانين 
-ت هزينهاعالم کل اسامي همکاران نويسنده، قبول پرداخ ،ديگرمقاله به همايش يا مجله 

 باشد.چاپ مي هاي ثبت

  پستي نويسنده نهايي آدرس  تأييدبخش امکانات پس از انتشار چکيده مقاالت: شامل

 نيعناو مشاهده ،رشينامه پذ افتيدر ،نتياف پر يهانسخه ارسال قبل از ارسال مقاله،
مشاهده فهرست  امکان، شيرايو اي اصالح، نيشيمقاالت پ و دست انتشار مقاالت در

 نييو تع يينها يانجام مراحل داور ،مقاالت از يريگگزارش و نيشيمقاالت مشابه پ
 .و ارسال آن براي نويسنده مقاله تيوضع

  :خواني مقاالت پذيرفته شده ويراستاري ادبي و نمونه عبارتند از:ساير امکانات موجود

 ، مشاهده عناوين مقاالتهمايش آرشيوچاپ در کتاب چکيده مقاالت يا  براي ارائه يا

امکان مشاهده فهرست مقاالت مشابه در بخش  رفته شده به صورت سخنراني ياپوستر،پذي
هاي پيشين همين دوره گيري از مقاالت، دسترسي به بايگاني مقاالت همايشگزارش
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-رساني براي دورهامکان اطالعن بايگاني مقاالت فعلي و قبلي و ميا برگزاري، جستجو در

 است. هاي بعدي برگزاري همايش ذکر شده
 

 هاي تحليلیيافته

هاي داخلی و خارجی در بخش ثبت نام مطرح شده در سامانهميزان حضور امکانات 
   نويسنده
طور هاي مديريت همايش را نشان داده است. همان، ميانگين حضور امکانات در سامانه1جدول 

هاي خارجي سامانه هاي داخلي سامانه يکتاوب ودر بين سامانهکه مشخص است در بين سامانه
 اند.بيشترين امتياز را کسب کرده  ASMEکانفتول وسامانه 

 

 ميانگين حضور امکانات در بخش ثبت نام.  1جدول 

 
  

هاي داخلي و خارجي در بخش حضور امکانات مطرح شده در سامانهميانگين  ،3جدول
هاي داخلي مربوط مانهياز مربوط به پشتيباني در ساپشتيباني را نشان داده که بيشترين امت

 بوده است. ASMEهاي خارجي مربوط به سامانه مانهسامانه نگار و در بين سا

 

 . ميانگين حضور امکانات در بخش پشتيبانی نويسنده 2جدول 
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ها هاي مديريت همايشانات مطرح شده نويسنده در سامانهميزان حضور امک ،3در جدول 

هاي داخلي و سامانه در بين سامانه سامانه نگار ،دهدميرا نشان  در صفحه اختصاصي نويسنده

هاي خارجي بيشترين امتياز را در قسمت صفحه اختصاصي نويسنده کانفتول در بين سامانه

 کسب کرده اند.

 نويسنده اختصاصی صفحه امکانات حضور ميانگين.  8جدول

 
 

 و داخلی هايامانهس در شده مطرح امکانات حضور عدم و حضور ميزان بررسی

 خارجی 

شرق نشان داده  افزاروب امکانات نويسنده را در سامانه مديريت همايش يکتا ،1 نمودار

و بيشترين  2( مربوط به دسترسي به فناوري وب2.4است. در اين نمودار کمترين امتياز )امتياز

 ( بود.1)امتياز صفحه ثبت نام امتياز مربوط به صفحه پيش ثبت نام،

 
 امکانات نويسنده در سامانه مديريت همايش يکتاوب افزارشرق: 4نمودار 
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دهد که امکانات سامانه نويسنده مديريت همايش نگار در بخش زير نشان مي نمودار

( و درقسمت صفحه پيش از 3.13داراي کمترين امتياز)امتياز 2دسترسي به فناوري هاي وب

 کرده است.( را کسب 1ثبت نام بيشترين امتياز)امتياز
 

 
 امکانات نويسنده در سامانه مديريت همايش نگار: 7نمودار 

 

که امکانات نويسنده در سامانه اداک در بخش دسترسي به فناوري  دهدمينشان ، 3نمودار

 ( و در بخش هاي صفحه ثبت نام،خالصه وضعيت مقاالت،2داراي کمترين امتياز)امتياز 2وب

 ( بوده است.4.1از انتشارداراي بيشترين امتياز)امتيازتصميمات و امکانات بعد اصالحات،
 

 
 امکانات نويسنده در سامانه مديريت همايش اداک .0نمودار

  

در بخش  Conftoolامکانات موجود براي نويسنده مقاله در سامانه  ،4باتوجه به نمودار

ثبت  و ( و در بخش هاي صفحه پيش ثبت نام4.10)امتياز پشتيباني فني کمترين امتياز

نام،صفحه انتخاب نام کابري،پشتيباني آموزشي،سايرامکانات پشتيباني، اصالحات، تصميمات، 

 ( را دارا بود.1صورت حساب ها و امکانات بعد ازانتشار داراي باالترين امتياز)امتياز
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 Conftoolامکانات نويسنده در سامانه مديريت همايش  :1نمودار

 

که کمترين امتياز  دهدمينشان را  OCSيريت همايش ، امکانات سامانه مد1نمودار 

(و بيشترين امتياز مربوط به بخش هاي صفحه 3.2)امتياز 2مربوط به دسترسي به فناوري وب

پيش ازثبت نام، صفحه ثبت نام، صفحه انتخاب نام کاربري،پشتيباني فني، خالصه وضعيت 

 تصميمات و موارد حقوقي بوده است. مقاالت، اصالحات،
 

 
 OCSامکانات نويسنده درسامانه مديريت همايش : 0نمودار 

 

مشخص شده است، امکانات موجود براي نويسنده مقاله در  1گونه که در نمودارهمان

-( و در بخش4.1)امتياز در بخش ساير امکانات پشتيباني داراي کمترين امتياز ASMEسامانه 

ب نام کاربري و رمزعبور، پشتيباني صفحه انتخا صفحه ثبت نام، هاي صفحه پيش ثبت نام،

امکانات بعد از انتشار داراي  تصميمات، موارد حقوقي نويسنده و اصالحات و آموزشي و فني،

 ( بود.1بيشترين امتياز )امتياز
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 ASMEامکانات نويسنده درسامانه مديريت همايش : 1نمودار 

 

 بخش نويسندهمقايسه امکانات سامانه هاي مديريت همايش مورد بررسی در  

هاي توان گفت که از نظر امکانات نويسنده، در سامانهمي 3و نمودار  1 با توجه به جدول

 ASMEو   Conftool، سامانه هاي خارجيش داخلي سامانه نگار و در سامانهمديريت هماي

 بيشترين امتياز را کسب کرده اند.
 

 بين المللي. مقايسه امکانات نويسنده در سامانه هاي ملي و 1جدول 

 
 

 
 نمودار مقايسه سامانه هاي مديريت همايش مورد بررسی در سطح ملی و بين المللی :2نمودار 
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 بحث و نتيجه گيري
ات علمي کشور دارند. يکي از نويسندگان و پژوهشگران نقش مهمي در افزايش توليد

هاي علمي يش، سمينار و هماهاي علمي براي پژوهشگرانهاي اشاعه جديدترين يافتهبستر

هاي مديريت اطالعات بهره ، از سيستمهاي خودان براي ارائه مقاالت و پژوهش. نويسندگاست

-ها عالوه بر سرعت انجام کار، باعث دقت و سهولت اين روند نيز ميگيرند. اين سيستممي

 شود.

مهمي در از طرفي ، اين سامانه ها با در نظر گرفتن امکانات الزم براي نويسندگان ، نقش 

صرفه جويي نيروي انساني، وقت و هزينه دارد. در پژوهشي که انجام گرفته، وجود امکانات 

الزم براي نويسنده ، در سامانه هاي داخلي و خارجي بررسي گرديد. سامانه هاي خارجي از 

 نظر امکانات الزم براي نويسنده در حد استانداري بودند و حداکثر امکانات را داشتند. در بين

سامانه هاي داخلي نيز سامانه نگار بيشترين امتياز را کسب کرد. مي توان از اين پژوهش به 

اهميت نقش نويسنده ، در سامانه هاي خارجي پي برد. از آن جايي که نويسنده نقش مهمي در 

ايجاد توليدات علمي و پيشرفت کشور دارد، بنابراين سرمايه گذاري در اين حوزه مفيد فايده 

ر مي رسد. در سامانه هاي داخلي در برخي از زمينه هاي نويسندگان، توجهي کمي شده به نظ

است. اين شايد به خاطر عدم ارتباط طراحان سيستم با نويسندگان و کاربران سيستم باشد. 

حال اگر نويسندگان داخلي نيز کليه امکانات ضروري و جزئي را با طراحان در ميان بگذارند و 

در نظر گرفتن نيازمندي کاربران به طراحي سيستم ها بپردازند ، مي توان از طراحان نيز با 

سامانه هاي مديريتي خصوصا در زمينه برگزاري همايش ها بيشترين استفاده را برد. الزم به 

ذکر است که سامانه هاي خارجي نسبت به سامانه هاي داخلي از زبان برنامه نويسي و پايگاه 

ازي سامانه، با ويرايش هاي بااليي استفاده مي کنند که اين خود قابليت داده اي براي راه اند

انعطاف پذيري و بارگذاري امکانات بيشتري را براي نويسندگان فراهم مي سازد. سامانه هاي 

داخلي نيز مي توانند با ارتقاي زبان برنامه نويسي و پايگاه خود گام مؤثري در پيشرفت سامانه 

 .هاي خود ايجاد کنند
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 هاي پژوهشمحدوديت
   به علت متعدد بودن سامانه هاي مديريت محتواي همايش ها و محدوديت زمان و

-قابليتازبنابراين احتماال بعضيمحدود شديم،نمونههزينه ها، مجبور به انتخاب فقط چند

 مانده است.مغفولنشدههاي بررسيسيستمدرعناصر موجودوها

 دير و دبيران همايش هاي خارجي جهت کنترل يافته هاي به علت عدم دسترسي به م

پنهان مانده  پژوهش، احتماال برخي از قابليت هاي کاربردي سيستم ها از ديد پژوهشگر

دسترسي کامل به تمام قسمت هاي بعضي از سامانه هاي بين المللي به خاطر بود و عدم 

 امکانات مهم آن سامانه شد. مسائل امنيتي شايد تا حدودي باعث ناديده گرفتن برخي از
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