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 1998باشد که از سال های مبتنی بر مدل میافزار و سیستمی مهندسی نرمها در زمینهاز اولین سری از کنفرانس 1مدلز

 های کاربردی را پوشش داده است.ها گرفته تا ابزارها و برنامهها و روشسازی از زبانهای مدلتمام جنبه

سازی و نیازهای مهندسی و هدف اصلی از این کنفرانس، کاهش فاصله بین تحقیقات صورت گرفته در مدلتوان گفت می

سازی در های نوآورانه برای به کار گرفتن در مدلحلباشد. به همین دلیل، این کنفرانس از توسعه راهرانده میصنعتی مدل

 کند. به عنوان نمونه:شرایط مختلفی استقبال می

 پذیریها و ابزارهای مقیاسشارائه رو 

 هاهای کاربردی استخراج شده از آنها و آموزهانجام مطالعات موردی و صنعتی به همراه ارائه یافته 

 دهند.های جدید و نویی را ارائه میهای تجربی که ایدهگزارش 

 

مشکل مطرح شده، اهمیت علمی و صنعتی ی البته باید اشاره کرد که مقاالت ارسالی به این کنفرانس، باید به وضوح زمینه

 حل شده است.سازی را بیان کنند که منجر به ارائه راهآن و مزیت اصلی استفاده از رویکرد مدل

ی کننده از جامعهشود که افراد شرکتهای اخیر مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده میاگر مقاالت پذیرفته شده در سال

فرصتی را  2018کنفرانس مدلز در سال  باشند. به عنوان نمونه،و متخصصان صنعتی میمحققان، دانشگاهیان، مهندسان 

های پیشبرد پایهامکان سازی بین صنعت و علم پرداخت و در اختیار گذاشت تا بتوان به تبادل دانش در جامعه مدل

توان به ها مین زمینه. از جمله ایباشدمیهای در حال ظهور های نوآورانه در زمینهکه شامل برنامه فراهم شودسازی مدل

 موارد زیر اشاره کرد:

 سایبر های سیستم( فیزیکیphysical systems-cyber) 

 های توکارسیستم (embedded systems) 
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 سیستم( های اجتماعی و فنیtechnical systems-socio) 

 ( محاسبات ابریcloud computing) 

 های حجیمداده (big data) 

  امنیت(security) 

 منبع باز (open source) 

 

دتًا در دوسته شود که مقاالت عماگر محتویات مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می

 ها و مباحث نو، کاربردی و کامالً جدیدی ایدهگیرند: مقاالت فنی و مقاالت در زمینهقرار می

قاالت ارسالی یارهای ارزیابی کاماًل دقیق و مشخص برای ارزیابی متوان گفت یکی از دالیل اهمیت این کنفرانس، معمی

های سازی و فعالیتی تحقیقات ابتکاری در مدلی مقاالت فنی )مقاالتی که در زمینهباشد. در زمینهبرای پذیرش می

 اند از:شود که عبارتباشند( معیارهای ارزیابی مهمی در نظر گرفته میمهندسی مبتنی بر مدل می

 (Originality)اصالت  •

 (Soundnessدرستی ) •

 (Relevanceمرتبط بودن ) •

 (mportance of contributionI) سهم و مشارکت مقالهاهمیت در  •

 (Strength of validationسنجی ) اعتبارقدرت در  •

 (Quality of presentationکیفیت در ارائه ) •

 (Appropriate comparison to related workمقایسه مناسب با کارهای مرتبط ) •

 

جدید های نو و کامالً توانند حاوی ایدههای تحقیقی نو و جدیدی هستند )این مقاالت میی مقاالتی که دارای ایدهدر زمینه

ده به کار رفته و ها اساسًا از طریق بررسی اصالت ایباشند که در مرحله اولیه تحقیق هستند( در این مقاالت ارزیابی آن

 گیرد.بودن تفکر موجود در آن صورت میخالق

مقاله پذیرفته شده است. همچنین از بین  29، 2ی مقاالت بنیادینمقاله ارسال شده در شاخه 101، از بین  2018در سال 

 مقاله پذیرفته شده است. 13حدود  3شده در بخش تمرین و نوآوری مقاله ارسال 38
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