

دعوت به همكاري علمي
به اين وسيله از صاحبنظران و پژوهشگران ضمن دعوت به همكاري علمي ،تقاضا ميگردد مقالهها
و آثار علمي خـود را در چارچوب مسائل و موضوعهاي مرتبط با حوزة فرماندهي و کنترل ،تدوين و
به دفتر فصلنامه ارسال نمايند .برخي از محورهاي مورد نظر و نياز فصلنامه عبارتند از:
 . 1مفاهيم و مباني پايه ،نظري و راهبردي فرماندهي و کنترل

سازمان ،آموزش ظرفيت سازي نيروي انساني و بازمهندسي فرايندها* ،بستر  ITو مديريت دانش*،
تأمين و مديريت انرژي کارآمد و مطمئن براي  ،* C4Iتبيين شرايط و انواع (دستهبندي يا طبقهبندي)
بحران* ،حوزههاي کالسيک  C4Iدر اقتدار دفاعي * ،فرماندهي و کنترل بر اساس آموزههاي مكتب
اسالم و بزرگان دين و انقالب* ،آسيبشناسي و چالشهاي فرماندهي و کنترل* ،ارائه مدلها،
فرامدلها ،چارچوبها و الگوها.
 .2نقش فرماندهي و کنترل در سياستگذاري ،برنامهريزي ،پايش و ارزيابي در توسعه و اقتدار ملي

برنامه ريزي راهبردي (تدوين ،اجرا و پايش) ،هماهنگي و انسجامبخشي برنامههاي بلندمدت،
ميانمدت و کوتاهمدت* ،تعيين اولويتها ،برآورد هزينهها ،آمايش سرزميني ،نظامهاي کدبندي و
مدلهاي تخصيص* ،پايش برخط ،ارزيابي عملكرد ،شبيه سازي ،توليد سناريو و تحليل ريسک.
 . 3کاربرد فرماندهي و کنترل در سازمانهاي غيرنظامي

کاربرد  C4Iدر مديريت بحران* ،کاربرد  C4Iدر حوزة سالمت* ،کاربرد  C4Iدر مديريت شهري*،
کاربرد  C4Iدر سازمانهاي حاکميتي و نهادهاي تصميمساز.
 .4علوم و فناوريهاي حوزة فرماندهي و کنترل

بصريسازي اطالعات ) (Data Visualizationو کاوش در پايگاههاي داده* ،روشهاي دريافت خودکار،
پااليش ،دادهکاوي ،متنکاوي و ترکيب دادهها (فيوژن)* ،فناوريهاي همگرا ) ،* (NBICطراحي
پروتكلهاي نامتعارف در حوزة ارتباطات  ،* C4Iبوميسازي مدلهاي مرجع شبكه (Reference
) Modelبراي  ،* C4Iتحليل توپولوژيهاي قابل اعتماد و امن* ،طراحي زيرساخت شبكه بدون
نقطة حساس به خرابي* ،روشهاي رياضي در موقعيتسنجي و مكانيابي* ،شبكههاي حسگر
بيسيم با امنيت باال* ،شبكههاي راديو شناختگر و جايگاه آنها در  ،* C4Iمديريت شبكه و
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سامانههاي مراقبت و نظارت* ،شبيهسازي عمليات و صحنههاي بحران* ،کاربرد علوم شناختي در
تصميمسازي و فرمان* ،نرمافزارهاي طراحي سناريوهاي عملياتي* ،واسطهاي گرافيكي امن در
مراکز فرماندهي و کنترل*  ،رديابي و آشكارسازي مبتني بر پردازش تصوير و ويدئو* ،روباتيک و
کاربردهاي آن در مديريت بحران* ،فناوري مرتبط با سامانه اطالعات جغرافيايي ) ،* (GISفناوري
مرتبط با تخمين پديدههاي جوّي و سوانح طبيعي* ،ذخيره سازي امن و پايدار اطالعات* ،فناوري
مرتبط با سامانههاي مراقبت و نظارت* ،بيوتروريزم و روشهاي هوشمند پيشگيري و کشف* ،تجميع
خدمات شبكه به شكل امن و روشهاي يكپارچهسازي* ،مدلهاي هشدار فوق سريع* ،نحوه تجهيز
فناوريهاي قديمي و غيرهوشمند به مؤلفههاي  ،* C4Iتأمين انرژي بستر سختافزاري ،* C4I
مديريت انرژي* ،روشهاي خروج از بحران در بستر سختافزاري .C4I
 . 5امنيت ،پايداري و توسعه در فرماندهي و کنترل 
رمزنگاري ،تحليل رمز و روشهاي توزيع کليد* ،استانداردها و پروتكلهاي امنيتي و روشهاي فرمال

در اعتبارسنجي پروتكلها* ،معماري امنيت شبكه در سامانههاي  ،*C4Iاعتبارسنجي و تشخيص
هويت ،مكانيزمهاي  AAAو احراز هويت بيومتريكي* ،ايزوله سازي تصميمات حساس در سطوح و
ردههاي متفاوت امنيتي* ،روشهاي خنثيسازي جنگهاي الكترونيكي و پيشگيري از اختالل* ،
رسانههاي انتقال امن* ،پروتكلهاي پيوند دادهها با ويژگيهاي تاکتيكي منطبق با بحران.
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«راهنماي تهيه و تدوين مقالهها»
 .1مقاله بايد تحقيقي و حاصل کار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد و به توليد علم و
معرفت جديد منجر شده باشد .فصلنامه از مقالههاي استخراجشده از رسالة دکترا،
پاياننامههاي برجسته و همچنين طرحهاي تحقيقاتي مستقل در صورتي که مشتمل بر
اصول و روش تحقيق در حوزة مربوط به آن باشد ،استقبال ميکند .
 .2مقالة ارسال شده نبايد در گذشته در هيچ نشرية داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
گروه دبيران انتظار دارد نويسندگان محترم تا هنگامي که جواب پذيرش از فصلنامه
نرسيده است ،مقاله خود را به نشرية ديگري جهت چاپ ارسال نفرمايند .
 .3ساختار مقاله بايد داراي بخشهاي زير باشد :
( )1صفحة عنوان :در صفحة عنوان بايد عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نويسنده
(نويسندگان) ،درجة علمي ،محل خدمت ،نشاني دقيق ،تلفن ،دورنگار و پست
الكترونيكي و تاريخ ارسال درج شود.
( )2چكيده :شامل خالصهاي از نتايج تجربي يا نظري حاصل کار پژوهشي نويسنده است.
محتواي اين بخش نبايد از دويست کلمه تجاوز نمايد .از بحثهاي کلي و مقدماتي در
چكيده پرهيز شود .در صورتي که در اين بخش از نماد يا کلمههاي اختصاري التين
استفاده ميشود ،بايد در متن مقاله معرفي گردد .از ارجاع به منابع در بخش چكيده
نيز پرهيز شود .چكيدة مقاله با قلم لوتوس  ،11طي يك يا دو بند نوشته شود.
( )3واژگان کليدي :حداکثر پنج واژة کليدي مرتبط با مقاله بهترتيب حروف الفبا،
بهگونهاي که با کاما از هم جدا شده باشند ،آورده شود.
( )4کليات :بايد شامل موارد زير باشد:
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طرح مسئله ،اهميت و ضرورت تحقيق ،پرسش تحقيق ،فرضية تحقيق ،پيشينه و
ادبيات موضوع (در اين بخش بايد تعاريف علمي ،آخرين نظريهها و مباحث علمي مرتبط
با موضوع مقاله ،ديدگاههاي صاحبنظران برجسته و پيشينة تحقيق ارائه گردد) ،روش
تحقيق (که بايد شامل روش تحقيق ،زمان و مكان اجراي پژوهش ،نمونههاي مورد
بررسي ،معرفي جامعة آماري و روش نمونهگيري و مالكهاي ورود و خروج به موضوع
مورد بحث ،نحوة گردآوري اطالعات ،ابزار اندازهگيري و آزمونهاي آماري مربوط باشد)،
اهداف تحقيق ،سازماندهي تحقيق.
( )5يافتهها :نتايج دقيق و يافتههاي مهم با رعايت اصول علمي و با استفاده از
جدولها و نمودارهاي الزم ارائة گردند.
( )6نتيجهگيري :شامل آثار و اهميت يافتههاي پژوهش و يافتههاي پژوهشهاي مشابه
ديگر با تأکيد بر مغايرتها و داليل آن ،توضيح قابليت تعميمپذيري و کاربرد علمي
يافتهها و ارائة رهنمودهاي الزم براي ادامة پژوهش در ارتباط با موضوع ،نتيجهگيري
و پيشنهادهاي احتمالي باشد.
 .4مقالهها دستکم در  15و حداکثر در  25صفحه تهيه شوند و چكيده و کلمات کليدي بايد
بهصورت يك ستوني و مقدمّه و بدنة اصلي مقاله ،دو ستوني به شكل مقالههاي فصلنامه و
در قطع نشريه ،ماشيننويسي و ارائه گردند .
 .5روش ارجاعدهي به شيوة شمارهگذاري داخل کروشه (استاندارد  - IEEEمثال [ ) ]3و
ارجاع آن در فهرست منابع به شرح زير ميباشد .:
( ● )1کتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار) ،عنوان کتاب( ،نام مترجم) ،محل
نشر ،ناشر ،شمارة صفحات شروع و پايان.
نمونة فارسي تأليفي:
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شيخ ،محمدرضا ( ،)1931فرماندهي و کنترل ،تهران ،دافوس ارتش جمهوري اسالمي ايران،
صص .113-181
نمونة فارسي ترجمهاي:
بلير ،دنيس سي ( ،)1931رهنامة مشترک براي بهکارگيري سامانههاي
عملياتي/تاکتيكي فرماندهي و کنترل ،ترجمة ليال اميرخاني ،تهران ،مؤسسة آموزشي
وتحقيقاتي صنايع دفاعي ،صص .19-12
نمونة التين:
Alberts, David S. and Richard E. Hayes (2006), Understanding Command and Control,
Washington, The Command and Control Research Program, PP 19-45.

( ●)2مقاله:نام خانوادگي،نامنويسنده (ماه يا فصل و سال انتشار) ،عنوانمقاله ،عنواننشريه ،شماره ،شمارة
صفحات شروع و پايان.
نمونة فارسي:
جوانمرد ،مهدي (تابستان « ،)1981فرماندهي و کنترل در فضاي اطالعاتي» ،فصلنامة دانش انتظامي ،سال ششم،
شمارة  ،12صص 1-1
نمونة التين:
Pigeau, Ross and Carol McCann (Spring 2002), "Re-Conceptualizing Command and Control",
Canadian Military Journal, Vol 3, No 23, PP 2-8.

( ●)3منابع اينترنتي:نام خانوادگي ،نام نويسنده( ،تاريخ انتشار) ،عنوان مطلب ،نام تارنما و يا صفحة
اينترنتي ،تاريخ بازديد از سايت.
نمونة انگليسي :
Burka, L. P. (2002), “A Hypertext History of Multiuser Dimensions”, MUD History,
<http://www.ccs.neu.edu/>(Dec. 5, 2003).

نمونة فارسي:

عزتي ،زهرا ( ،)86/12/6مروري بر مدلهاي فرماندهي و کنترل ،قابل دسترسي در :
www.academia.edu/4410105
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( ●)4پاياننامهها :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ دفاع) ،عنوان پاياننامه ،نام شهر دانشگاه ،نام
دانشكده.
نمونه فارسي:
کشتكار هرانكي ،مهران ( ،)1988ساختار نظام فرماندهي و کنترل نهاجا در جنگهاي
آينده ،تهران ،دافوس آجا.
نمونه انگليسي:
Wolff, T.F. (1974), “Performance of Under Seepage Control Measures during the 1973
Mississippi River Flood”, MS. Thesis, Oklahoma State University, USA.

 .6شكلها و نمودارهاي مقاله بايد اصل بوده و داراي کيفيت مطلوبباشد .فايل اصلي شكلها بايد تحت
) (Word-Excelارائه گردد .اندازة قلمها بهويژه در مورد منحنيهابهگونهاي انتخاب شوند که پس از کوچك
شدن مقياس شكل براي چاپ نيز خوانا باشند .عنواننمودارها و شكلها با لوتوس سياه  11در زير آنها و
عنوان جدولها با لوتوس سياه  11در باالي آنها درج گردد .
 .7ابعاد تصاوير و جداول به گونهاي انتخاب شوند که در يك ستون و يا دو ستون مجلّه ،قابل جايگذاري
باشند .
 .8در نگارش متن ،معادل اسامي افراد و يا اصطالحهاي ويژه ،در پاورقي همان صفحه آورده شود .

 .9اولويت در ارزيابي و چاپ مطالب با مقالههايي است که محور اصلي آنها فرماندهي و کنترل در ج.ا.
ايران بوده و ضمن داشتن ماهيتي کاربردي ،به ارائة راهبرد نيز پرداخته باشند .

 .11مقالهها بايد با نرمافزار  Word 2003و با قلم لوتوس فونت  14حروفچيني شده و افزون بر متن کاغذي
همراه با يك عدد لوح فشرده )(CD

ارائه

يا به صورت غير )(PDF

از طريق پست الكترونيكي ارسال

شود .
 .11نويسندة مسئول بايد برگة تعهدنامة مبني بر عدم ارائة مقالة خود به ساير نشريات را تكميل و همراه
مقاله ارسال دارد .

 .12مطالب فرستاده شده بازگردانده نميشوند .
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