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 راهنمای ثبت نام

 .مراحل ثبت نام به صورت تصویری در ادامه آورده شده است
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 اطالعات شخصی و کاربری

 تواند گذرواژه و اطالعات پرسنلی خود را تغییر دهد.کاربر می این بخشدر 

 

 هااعالن

 تواند به موارد زیر دسترسی پیدا کند:در این بخش کاربر می

 ها و تغییر نقش )تغییر کارتابل(مشاهده نقش 

 های دریافتی جدیدآگاهی از تعداد پیام –ای های درون سامانهدسترسی به پیام 

  کامل به تفکیک مجلهآمار 

 

 مدیریت مقاالت

ین بخش بر کند. اجزییات و روند بررسی مقاالتی که به سامانه ارسال نموده است، دسترسی پیدا می در این بخش نویسنده به

مجله به  «االتهمه مق»تواند از زیربخش شود. عالوه بر این نویسنده میهای کلی مقاله به پنج زیر بخش تقسیم میاساس وضعیت

 یا کفرانس مورد نظر خود مقاله ارسال نماید.

 ثبت مقاله جدید

اب نماید. ها( یکی را برای ارسال مقاله انتختواند از میان لیست مجالت )کنفرانسبا کلیک بروی  این لینک نویسنده می

 اید.نیز مشاهده نمالزم به توضیح است که نویسنده در همین صفحه قادر است جزییات مجله )کنفرانس( دلخواه را 
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ا فیلدهای این پنجره حاوی یک فرم بشود. پنجره جدیدی برای ثبت مقاله نمایش داده می« ثبت مقاله»پس از کلیک بروی دکمه 

اند را تکمیل نماید. الزم به توضیح است که متعددی است که نویسنده موظف است فیلدهای ضروری که با * مشخص شده

 ای است؛ فرایند ثبت مقاله یک فرایند دو مرحله

 ثبت اطالعات اولیه مقاله 

o اطالعات نویسندگان 

o هاعناوین و چکیده 

o واژگان کلیدی 

o بندی علمی و تخصصی مقالهقهطب 

o داوران پیشنهادی 

o تایید حقوق قانونی سامانه 

o ثبت اطالعات و ورود به مرحله بعد 

 ثبت اطالعات نهایی 

o )... ،تنظیمات نویسندگان )ترتیب، تغییر نویسنده مسئول 

o های مقالهبارگذاری فایل 

o ثبت نهایی 
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ده نام، نام خانوادگی، ایمیل، کشور، و سازمان قبال تکمیل نشقبیل الزم به توضیح است در صورتی که اطالعات پرسنلی شما از 

اطالعات « ایلاطالعات پایه پروف»و سپس « شخصی»باشد، ابتدا باید پنجره )تب( ارسال مقاله را ببندید و در ادامه با ورود به بخش 

 ایید.خود را کامل کنید. سپس به بخش ثبت مقاله بازگردید و فرایند ثبت را از آغاز نم

 همه مقاالت

« دهمقاالت تصمیم گیری ش»، و «مقاالت بازگشتی»، «مقاالت تحت بررسی»های دیگر از قبیل از آن جایی که بخش

 هستند، در ادامه فقط به بررسی همین بخش پرداخته شده است.« همه مقاالت»هایی از بخش زیرمجوعه

 درکند. نویسنده با ورود به بخش همه مقاالت، لیست همه مجالت و همه مقاالت مرتبط با خود را مشاهده می          

 شکل زیر نمایی از این بخش آورده شده است.

 

ه ها مقاله ارسال کردهمانطور که در شکل باال مشخص است در بخش مجالت، لیست مجالتی که نویسنده برای آن

 تواند لیست مقاالت خود را نیز در پایین مشاهده نماید. شود. کاربر با تغییر مجله میاست نمایش داده می

رتند از: کد مقاله، هنوان مقاله، تاریخ ارسال، جزییاتی که در نگاه اول در لیست مقاالت مشخص است عبا          

ها، تاریخچه داوری، و انصراف. نکته قابل اشاره این است وضعیت، وضعیت انصراف، جزییات، تاریخچه جمع بندی

ی پرداخت نشده داشته باشد به صورت موقت به حالت تعلیق در خواهد آمد تا هزینه ای هزینهکه در صورتی که مقاله

الع دهد )البته ایمیل اطداخت شود. در این حالت سامانه با نمایش پیغامی این مورد را به نویسنده اطالع میمرتبط پر

ای با هزینه شود(. پیغامی که کاربر در حالتی که مقالهرسانی هزینه نیز در زمان تعیین هزینه برای نویسنده ارسال می

 است.  شکل شود به پرداخت نشده داشته باشد، با آن روبرو می

 های مقالههزینه

ای برای مقاله وجود داشته باشد، دکمه های پرداخت نشدهدر صورتی که هزینه -« هزینه»کلیک بروی دکمه 

در  شود کهدر زیر کد مقاله نمایش داده خواهد شد. نویسنده با کلیک بروی آن وارد تب جدیدی می« هزینه»

های پرداخت کند. برای هزینهده/پرداخت نشده( را مشاهده میهای مقاله )پرداخت شآن لیست همه هزینه

 نشده بسته به نوع پرداختی که توسط مجله مشخص شده )ثبت تصویر فیش واریز مبلغ/پرداخت الکترونیکی(
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تواند نوع پرداخت خود را مشخص کند و مراحل پرداخت را طی نماید. در صورتی که امکان نویسنده می

وجود داشته باشد و کاربر از این طریق اقدام به پرداخت هزینه نماید، « ت فیش واریز مبلغثب»پرداخت از طریق 

مدت زمانی طول خواهد کشید تا هزینه توسط مسئوالن مجله )کنفرانس( مورد بررسی و تایید/عدم تایید قرار 

 گیرد.

 
 تاریخچه مقاله

 تاریخچه مرتبط با مقاله خود را به تفکیکتواند ش نویسنده میدر این بخ -« تاریخچه»کلیک بروی دکمه 

 مسئوالن مرتبط مشاهده نماید و از روند طی شده مقاله خود در مجله )کنفرانس( مورد نظر اطالع حاصل نماید.

 جزییات مقاله

با کلیک بروی این دکمه جزییات مقاله برای نویسنده نمایش داده  -« جزییات مقاله»کلیک بروی دکمه 

تی که مقاله به نویسنده برای اطالح مجدد بازگشت داده شده باشد و نویسنده از این طریق شود. در صورمی

 های جدید را برای مقاله خود بارگذاری کند.تواند مقاله خود را ویرایش مجدد و فایلمی

 های مقالهمشاهده و ویرایش فایل

ود شدر تب جدید باز می صفحه جدیدی« های مقالهمشاهده و ویرایش فایل»با کلیک بروی دکمه 

 های جدید را بارگذاری نماید.های موجود مقاله را مشاهده و فایلکه نویسنده قادر است در آن فایل

 
 های سردبیرنتیجه/پیام

تب جدید ک یبا کلیک بروی این دکمه پنجره جدیدی در -« های سردبیر)دبیر(نتیجه/پیام»کلیک بروی دکمه 

بندی است که از طریق مسئوالن مربوطه برای نویسنده ارسال شده و بر نتایج جمع شود که محتوای آنباز می

همانطور که در شکل زیر آورده شده است، یک مقاله سه  طبق آن مقاله در آن مرحله جمع بندی شده است.

ب رتای دسته بندی و از قدیم به جدید )تاریخ( مها به صورت مرحلهبندی بار جمع بندی شده است و جمع

 اند.شده
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ال های ارس، جزییات مربوط به آن جمع بندی و توضیحات و فایل«مشاهده جزییات»با کلیک بروی دکمه 

رد بندی موتواند برای جمعنویسنده در صورت تمایل می شود.شده از طرف مسئوالن مربوطه نمایش داده می

 دیده خواهد شد.نظر خود پاسخی نیز ثبت نماید. این پاسخ توسط مسئول مربوطه 

 

 تاریخچه داوری

این بخش مربوط است به نظرات ثبت شده داوران در رابطه با مقاله.  -« تاریخچه داوری»کلیک بروی دکمه 

نظرات ثبت شده داوران پس از جمع بندی مقاله توسط مسئوالن مجله )کنفرانس(، قابل مشاهده توسط نویسنده 

 شود. د )تاریخ( نمایش داده میای و به ترتیب قدیم به جدیباشد. تاریخچه داوری نیز به صورت مرحلهمی
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شود که بسته به تعداد داوران پنجره جدیدی نمایش داده می، «مشاهده نظرات داوران»با کلیک بروی دکمه 

در هر ردیف، نظرات آن داور را مشاهده « مشاهده نظر داور»توان با کلیک بروی دکمه در آن مرحله، می

 نمود.

 انتشار مقاله

زیربخش است که با کلی بروی هر کدام، لیست مقاالت بسته به وضعیت خود در روند انتشار در مجله، این بخش دارای شش 

 ها توضیح داده شده اند.آیند. در ادامه هر کدام از بخشبه نمایش در می

 در دست کارشناس

 مقاله منتظر تصمیم کارشناس است و تا در خواست بعدی در دسترس نویسنده نیست.

 ویراستاریدر حال 

 مقاله در حال ویراستاری ادبی/علمی/انگلیسی است.

 ارسال شده برای اصالح

 مقاله توسط کارشناس مجله به نویسنده بازگشت داده شده است.

 در انتظار تایید نویسنده

یید وی امقاله توسط کارشناس مجله به نویسنده ارسال شده است و از نویسنده خواسته است آیا ویراستاری مقاله مورد ت

 قرار گرفته است یا خیر.

 در انتظار تایید سردبیر

 مقاله منتظر تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر مجله است.

 انتشار یافته

 شود.در این بخش لیست همه مقاالت انتشار یافته نویسنده نمایش داده می

 هامجله

 سند مورد بررسی قرار گرفت. که قبال در همین« ثبت مقاله جدید»این بخش کامال مشابه است با بخش 
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 پیام رسانی
 

 های درون سیستمیپیام

های درون سیستمی یک سامانه برای ارسال و دریافت امن پیام در درون سامانه است. نویسندگان با استفاده زیرسامانه پیام

توانند با مکاتبه نمایند. مدیران نیز میتوانند با مدیران و مسئوالن سازمان مورد نظر خود در بستری امن از این سامانه می

 ها مکاتبه نمایند.امکان جستجوی پیشرفته در میان کاربران سامانه، کاربر یا کاربران مورد نظر خود را پیدا کنند و با آن
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