فصل اول :راهنمای کاربران ،ثبتنام و ارسال مقاله

مقدمه
تمامی افراد برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبتنام کنند .ثبتنام در سامانه سیناوب بررای تمرامی افرراد
رایگان است و نیازی به تأیید مدیر سامانه ندارد .پس از تکمیل فرم ثبتنام ،رمر ببر ر بره ایمیرل ارما ارسرال
میا د .بنابراین ،از نشانی ایمیل صحیح که به آن دسترسی دارید استفاده کنید .پس از دریافت رم ببر ر ،وارد
سامانه اده ،اطلابات مقاله خ د را وارد کرده و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال کنید .به هنگام ارسال مقالره
به ت ضیحات اصلی که در صفحه مرب ط به راهنمای ن یسندگان و صفحه ارایط و ض ابط است ت جه کنید .مقاله
را بر اساس فرمت و دست رالعمل مجله تهیه و تدوین کرده و در سامانه ثبت کنید .از یک نشانی برای ثبتنام و
ارسال مقاله استفاده کنید .ت صیه میا د فقط یکبار در سامانه ثبتنام نمایید.
لازم به ذکر است با ت جه به اینکه در برخی م ارد ویژهنامههایی ت سط مجلات انتشار مییابد ،امکان ارسال مقاله
برای این ویژهنامهها وج د دارد .ممکن است که در برخی م ارد درخ است ا د به هنگام ثبتنام مبلغی را بررای
ه ینه داوری و ارزیابی به حساب مشخصی واری کنید .پس از واری مبلغ ،امکان ارسال فیش بره هنگرام ارسرال
مقاله وج د دارد .از گ ینه سایر فایلها به هنگام ارسال مقاله برای این منظ ر استفاده کنید.
ج ئیات و مراحل ثبتنام و ارسال مقاله به ارح زیر است:
 بض یت در سامانه با تکمیل فرم ثبتنام
 دریافت رم بب ر از طریق ایمیل

 ورود به سامانه با نام کاربری و رم بب ر

 تکمیل فرم اطلابات مقاله اامل بن ان ،چکیده ،کلید واژگان و...
 بارگذاری فایل اصلی متن مقاله

 ارسال مقاله (در ص رتی که تمامی ارایط و ض ابط را ربایت کرده بااید ،امکان ارسرال مقالره
وج د دارد .در غیر این ص رت ،دگمه ارسال مقاله فعال نخ اهد اد).
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ثبتنام در سامانه
برای ارسال مقاله ،ابتدا در سامانه بض ا ید .برای بض یت ،از من ی "ورود به سامانه" گ ینه ثبتنام را انتخراب
کنید.

همرره مراجعهکننرردگان برره مجلرراتی کرره بررا
استفاده از نرمافر ار سریناوب اداره میار ند،
میت انند ثبتنام کننرد .امرا در نهایرت ایرن
مدیر سامانه است که نقش افراد در سامانه را
تعیین میکند :کاربر بادی (خ اننده) نیرازی
به ثبت نام ندارد امرا ن یسرنده بررای ارسرال
مقاله باید در سامانه ثبت نام کند .همچنرین
ارزیرراب ،ویراسررتار ،صررفحه آرا ،نااررر ،دبیررر
تخصصی و سردبیر باید در سامانه ثبرت نرام
کنند تا امکان ایفای نقش خ د را در سرامانه
دااته بااند.
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کرراربران سررایت ،ابررو از ن یسررندگان،
ویراستاران ،ارزیابها ،و حتی مردیران
بایررد بررا نررام کرراربری و کلمرره بب ر ر
اختصاصی خ داان وارد سامانه ا ند
تا بت انند نقش خ د را در سامانه ایفرا
کنند.

توضیحات فرم ثبتنام:

 فرم ثبتنام را به دقت تکمیل کنید.

 ابتدا بن ان خ د را مشخص کنید .مکاتبات با همین بن ان با اما انجام میگیرد.

 نام ،نام خان ادگی ،سطح تحصیلات ،رتبره بلمری و رارته تخصصری ،را بره دقرت وارد کنیرد .ایرن
اطلابات به سردبیری نشریه کمک میکند تا در م ارد م رد نیاز تصمیو درست در رابطه با ارزیرابی
و داوری را مبتنی بر اطلابات م ج د اتخاذ کند.
 در م رد نشریات دو زبانه ،معادل انگلیسی مشخصات فردی خ د را به دقت وارد کنید.

 اماره تلفن و تلفن همراه نی از م ارد ضروری است .با ت جه بره اینکره در برخری مر ارد نیراز بره
اطلاعرسانی ف ری وج د دارد و سردبیری نشریه در یک بازه زمانی مشرخص ،بایرد برا افررادی کره
مقالاتی را ارائه داده یا اصلاحاتی را انجام دادهاند ،تماس حاصل نماید ،بنابراین اماره قابلدسرترس
را ابلام فرمایید.
 در ص رتی که صفحه اختصاصی دارید با استفاده از کلیدهای  Ctrl+Cو  Ctrl+Vنشرانی دقیرق را
ذخیره کرده و در محل م رد نظر وارد کنید.
 در بخش مشخص اده می ت انید اناسه پژوهشگر  ORCIDرا وارد کنید( .ارکید اناسه یرا کردی
است که جهت اناسایی ن یسنده ،محقق یا پژوهشگر به ص رت اخصی یا سازمانی تعلق میگیرد.
این اناسه همانند DOIمیبااد با این تفاوت که  DOIبه اثر تعلق میگیرد ولی  ORCIDبه خ د
ن یسنده یا پژوهشگر .برای کسب اطابات بیشتر به سایت  https://orcid.orgمراجعره کنیرد).
وارد کردن اناسه پژوهشگر  ORCIDاجباری نیست.
 اهر محل سک نت یا کار ،نشانی پستی به همراه کد پستی و همچنین سرازمان محرل تحصریل یرا
خدمت را به همراه پست سازمانی یا ن ع ااتغال به کرار مللراد دانشرج ی رارته روابرط بینالملرل
دانشگاه تربیت مدرس یا بض هیأت بلمی دانشگاه یا  ...را ثبت کنید.
 برای تکمیل ثبتنام ،نشانی پست الکترونیکی ،و نام کاربری را هو به دقت وارد کنید .نشانی ایمیل
اما میت اند به بن ان نام کاربری محس ب ا د .ت صیه میا د از نشانی پست الکترونیکری خر د
برای تکمیل فرآیند ثبتنام استفاده کنید .با این حال ،این امکان وج د دارد تا از نام کاربری دلخ اه
استفاده کنید .چنانچه این نام قبلاد در سامانه ثبت نشده بااد ،امکان استفاده از آن را دارید.
 از ایمیل صحیح استفاده کنید .در م اردی که رم بب ر را فرام ش کنید ،این امکان وج د دارد تا با
ورود نشانی ایمیل صحیح ،رم بب ر مجدداد ایجاداده و به نشانی ایمیل اما ارسال گردد.
 در ص رتی که مایل به همکاری در زمینه داوری مقالات هستید ،یا بلاقمنرد بره دریافرت فهرسرت
مقالات جدید هستید ،گ ینه مرب طه را انتخاب کنید.
 در ص رتی که ت ضیح خاصی ضروری به نظر میرسد ،در بخش ت ضیحات وارد کنید.
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 برای ثبت اطلابات ،اناسه امنیتی را وارد کرده و گ ینه ذخیره را انتخاب کنید.

 فرم ثبتنام به مانند تص یر زیر است .تکمیل م اردی که با ستاره مشخصاده است ،اجباری است.
 فقط یکبار در سامانه ثبتنام کنید.

 در ص رتی که رم بب ر را فرام ش کردید ،از گ ینه ارسال مجدد رم بب ر استفاده کنید.

 در ص رتی که در سامانه ثبتنام کردهاید لیکن ،نام کاربری یا نشانی ایمیرل را نمیدانیرد برا مردیر
داخلی یا کاراناس نشریه تماس حاصل کنید.
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فرم ثبتنام

00

نمونه فرم تکمیلشده

 این سامانه دو نشانی پست الکترونیک مج ا را از اما میخ اهد .در درج نشانی پست الکترونیک اصلی،
نهایت دقت را مبذول دارید ،چ ن سامانه اطلابات و اخبار مرب ط به نشریه را به این نشانی ارسال
میکند .درج نشانی دوم هو برای امنیت بیشتر ت صیه میا د.
 پس از تکمیل اطلاعات فرم ثبتنام ،تصویر زیر نمایش داده میشود
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بسته به سربت اینترنت و خدمات اینترنتی که از آن استفاده میکنید و همچنین سرورهای نشریه ممکن اسرت
حداکلر تا چند دقیقه رم بب ر را با تأخیر دریافت کنید .در ص رتی که نامه را دریافت نکردید ،به خص ص اگرر
از خدمات پست الکترونیک یراه اسرتفاده میکنیرد ،بره پ اره هرزنامرهها ( )spamمراجعره کنیرد .برخری از
ایمیل های ارسالی از طرف سامانه به ویژه م اردی که با دامنه آی آر ارسال اده است ،ممکن است در این پ اه
ذخیره اده بااد.
نکات کلیدی و مهم
o
o
o

o

رم بب ر به ایمیل اما ارسال میا د.
رم بب ر را به خاطر بسپارید و پس از اینکه برای اولرین برار وارد سرامانه اردید ،آن را تغییرر
دهید.
بض یت در سامانه برای همه افراد امکانپذیر است .با بض یت در سامانه میت انید مقالات جدید
را ارسال کرده ،یا مقالات م رد بلاقه خ د را از میان مقالات انتشاریافته در سامانه انتخاب کررده و در
صفحه اخصی خ د ذخیره و مشاهده کنید.
در ص رتی که اصل مقاله را برای نشریه ارسال میکنید ،اطلابات مرب ط به مقاله را به دقرت در
بخش مرب طه که ت ضیح آن در ادامه میآید وارد کنید.

02

در برخی م ارد ،رم بب ر به پ اه  SPAMارسال میا د .در ص رتی که ایمیل تأییدیه ثبتنام
o
در سامانه را دریافت نکردید ،ابتدا به این پ اه مراجعه کنید و مشخص کنید ایمیلهای دریرافتی از
سامانه  SPAM،نیستند.
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ورود به سامانه
برای ورود به سامانه پس از ورود به صفحه اصلی نشریه گ ینه ورود به سامانه را انتخاب کنید.

بازیابی رمز ورود به سامانه

در ص رتی که رمر ورود بره سرامانه را فرامر ش
کرده اید به این بخش مراجعه کنید
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ایمیل خر د را وارد کنیرد و سرپس روی
گ ینه "ارسال" کلیک کنید.

پس از مشاهده این پیام بره ایمیرل خر د
مراجعه نمایید.

با مراجعه به صندوق پست الکترونیکی خ د میت انید لینک بازنشانی رم بب ر را به ص رت زیر مشاهده کنید .
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با کلیرک روی ایرن لینرک رمر ببر ر
جدید به ایمیل اما ارسال می ا د.
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بخشهای مختلف صفحه اختصاصی ن یسنده به ص رت تص یری معرفی میگردد و سپس ت ضریحات بیشرتری در
رابطه با هر بخش ارائه خ اهد اد.

با انتخاب این گ ینه ،اطلابات بیشتری در
رابطه با راهنمرای ن یسرندگان در اختیرار
اما قرار میگیرد .سردبیر یا مدیر اجرایی
نشریه با استفاده از نام کاربری و رم بب ر
میت انند اطلابات این بخش را وارد کرده
و به روزرسانی کند.

برررای ارسررال مقالرره جدیررد برره ایررن بخررش
مراجعه کنید.
در این بخش مقالراتی کره هنر ز تکمیرل و
ارسال نشدهاند نمایش داده می ا د.
مقالرراتی کرره سررردبیر برره ن یسررنده برراز
میگرداند تا قبل از داوری اصلاح ا د.
برای مشاهده مقالاتی که ارسال کردهایرد و
در حال بررسی و ارزیابی میبااند ،به ایرن
بخش مراجعه کنید.
ن یسندگان همکار مقاله می ت اننرد از ایرن
بخش آخررین وضرعیت مقالره را مشراهده
کنند.
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مقالاتی که برای بازنگری به ن یسرنده
ارسال اده اند.
مقالات پرس از برازنگری و ارسرال بره
سردبیر در این بخش قرار می گیرند.
در ص رتی که ن یسنده انصرراف خر د
را از بازنگری ابلام کند مقاله در ایرن
بخش آرای میا د.

مقالاتی که پذیرفته اده اند و لازم اسرت
ن یسنده فایل نهایی را ارسال کند.

مقالاتی که وضعیت آن ها مشخص ارده
است.
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در ص رتی که مقاله ای برای پرداخت ه ینه به ن یسنده ارسال ا د گ ینه "مقالات ارسال اده به ن یسنده برای پرداخت
ه ینه" برای ن یسنده فعال می ا د و مقاله در این بخش قرار می گیرد.

مقالاتی که برای پرداخت ه ینه بره
ن یسنده بازگردانده می ا ند.
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ارسال مقاله جدید
برای ارسال مقاله ابتدا از طریق نقش ن یسنده به بخش" ارسال مقاله جدید" مراجعه کنید.
پس از ورود به سرامانه ،روی گ ینره صرفحه اخصری کلیرک
کرده و گ ینه ارسال مقاله جدید را انتخاب کنیرد .یرک فررم
دوازده مرحلهای در اختیار اما قرار میگیرد .این فرم به اما
کمک میکنرد تمرامی فرآینردهای اسرتاندارد ارائره مقالره از
انتخراب نر ع مقالرره (پژوهشرری ،مرروری ،و غیررره) تررا ارسررال
فایلهای مرب طه را انجام دهید.

برای ارسال مقاله لازم است مراحل زیر را انجام دهید:
 .1انتخاب ن ع مقاله
 .2وارد کردن بن ان مقاله

صفحه اختصاصی ن یسنده از سه بخش تشکیل اده است:

 .3اضافه کردن ن یسندگان

 ارسال مقالات جدید

 .5اف ودن کلیدواژگان

 مقالات نیازمند بازنگری

 .4وارد کردن چکیده
 .6تعیین م ض ع مقاله
 .7ت ضیحات تکمیلی

 مقالاتی که وضعیت آنان مشخص اده است

 .8داوران پیشنهادی
 .9اضافه کردن فایلها
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 .11نامه به سردبیر و چک لیست
 .11تکمیل ارسال مقاله
پس از ورود به بخش "ارسال مقاله جدید" صفحه زیر نمایش داده میا د .پس از وارد کردن اطلابات هر مرحله
با انتخاب گ ینه "بعدی" به مرحله بعد هدایت میا ید.
 .1انتخاب نوع مقاله
با انتخاب گ ینه "ارسال مقاله جدید" صفحه زیر نمایش داده میا د .در این مرحله باید ن ع مقالره خر د را از
بین گ ینههای م ج د انتخاب کنید .پس از وارد کردن اطلابات هر مرحله با انتخاب گ ینه "بعردی" بره مرحلره
بعد هدایت میا ید.

ن ع مقاله خ د را از این لیسرت
انتخاب کنید.
برای رفتن به مرحلره بعرد روی
گ ینه "بعدی" کلیک کنید.

وارد کردن عنوان مقاله
در این مرحله بن ان مقاله را به ص رت کامل وارد کنید .در م رد نشریات دو زبانه ،بن ان دوم را هو وارد کنید.
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در این مرحله بن ان مقالره را بره
ص رت کامل وارد کنید.
مراحلرری کرره لررازم اسررت برررای
ارسال مقالره انجرام دهیرد .هرر
مرحلرره ای کرره انجررام ا ر د بررا
بلامت

مشخص می ا د.

در پایرران روی گ ینرره "بعرردی"
کلیک کنید.

اضافه کردن نویسندگان
نام و اطلابات ن یسندهای که در حال ارسال مقاله است در جدول پایین صفحه نمایش داده میا د و نیازی بره
ورود مجدد اطلابات این ن یسنده نیست .ن یسنده ای که مقاله را ارسال میکند ،ن یسنده بهده دار مقاله است و
مشاهده وضعیت مقاله ،بازنگری و  ..تنها از پروفایل این ن یسنده امکان پذیر است .در ص رتی که در ایرن بخرش
ن یسنده بهده دار مقاله را تغییر دهید مقاله به پروفایل ن یسنده بهده دار جدید منتقل میار د و دسترسری از
ن یسنده بهده دار قبلی گرفته میا د .در جدول پایین صفحه جل ی نام ن یسرنده بهرده دار مقالره برا بلامرت
ستاره (*) مشخص اده است.
در مرحله ارائره اطلابرات مربر ط بره
ن یسنده ،اگر مقاله م رد نظرر ،دو یرا
چنررد ن یسررنده دااررته بااررد ،بایررد
ن یسنده بهردهدار مقالره را مشرخص
کنیررررد .در غیررررر ایررررن صرررر رت،
ارسالکننده مقاله به بن ان ن یسرنده
بهدهدار مقاله محس ب میا د.
22

اطلابات ن یسنده بهده دار مقاله در این بخش نمایش داده مری
ا د .نام ن یسنده بهده دار با بلامت ستاره مشخص می ا د.
ویرایش اطلابات ن یسنده اطلابات
حذف ن یسنده
برای وارد کردن اطلابات سایر ن یسندگان فرم زیر را کامل کنید .پس از تکمیرل و ذخیرره فررم ،نرام ن یسرنده
جدید به جدول پایین صفحه اضافه میا د.
22

اطلابررات سررایر ن یسررندگان را در ایررن بخررش وارد
کنید .اطلابات ن یسندگانی که در ایرن بخرش وارد
می کنید در جدول زیر نمایش داده می ا د.

برای رفتن بره مرحلره بعرد روی گ ینره "بعردی"
کلیک کنید.
تغییر ترتیب نمایش نام ن یسندگان.
پس از انجام تغییرات روی گ ینه "ذخیره" کلیک
کنید تا تغییر ترتیب در سامانه ثبت ا د.
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افزودن کلیدواژگان
در این مرحله کلید واژگان مقاله را وارد کنید .تعداد کلید واژگان م رد نیراز و نر ع جداکننرده در بالرای صرفحه
نمایش داده می ا د .در ص رتی که تعداد کلیدواژگانی که ن یسنده وارد کرده است ،در بازه تعیین ارده نباارد
سامانه اجازه ورود به مرحله بعدی را نمیدهد.

کلید واژگان را در این بخشهرا
وارد کنید.

انتخاب موضوع

م ض ع مرتبط با مقاله خر د را
انتخاب کنید.
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توضیحات تکمیلی

برای مشاهده ارایط و ض ابط نشرریه
روی این گ ینه کلیک کنید.
در ص رتی که ارایط و ض ابط را مطالعه کردید ،م افقت خ د را با تیک زدن در کنار آن ابلام کنید( .مانند
تص یر زیر)
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فرم اطلاعات داوران

برخی مجلات با هدف سربت بخشیدن بره
فرآینررد داوری از ن یسررندگان میخ اهنررد
افرررادی را کرره در ح ر زه م ضر بی مقالرره
تخصص دارند ،به دفتر مجله معرفی کنند.
این فرم را به دقت تکمیل کنید.

بارگذاری فایل مقاله
پس از انتخاب فایل اصلی مقاله ،دگمه ارسال فایل را انتخراب کنیرد .در صر رت نیراز ،ت ضریحاتی در رابطره برا
محت ای فایلها ارائه دهید .با انتخاب گ ینه "بعدی" چکیده و مشخصات مقالره ارما نمرایش داده میار د .برا
انتخاب گ ینه ارسال مقاله ،فرآیند ارسال مقاله به پایان میرسد.
 ایمیل تأییدیه دریافت اصل مقاله نی به نشانی ایمیل اما ارسال میا د. ضمیمه کردن فایلها به سادگی ارسال فایل از طریق پست الکترونیک است. اگر مقاله اما حاوی تص یر یا نم دار است ،از اما خ استه خ اهد اد که تصاویر را در یک فایل جرداذخیره کرده و ارسال کنید.
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 در نهایت ،میت انید با مشخص کردن ن ع فایل ارسالی (ابو از مشخصات ،اصل مقاله ،یا تصاویر) نسبتبه ارسال مقاله اقدام کنید.
 ت جه دااته بااید که فقط ارسال اصل مقاله ال امی است .فایلهای ارسالی در این بخش باید در قالبیکی از پردازاگرهای متن (مایکروسافت آفیس ،لاتکست ،اوپن آفیس ،پی دی اف و غیره) بااد.
 -سردبیر یا مدیر سامانه ،ن ع مقالات دریافتی را مشخص میکنند.

فرم اضافه کردن فایلها

برای بارگذاری فایل اصل مقالره ابتردا
این گ ینه را انتخاب کنید.

ت ضرریحات ایررن بخررش را برره دقررت
مطالعه کنیرد .فرمرت فایلهرای قابرل
قب ل مشخص اده است .فایل مقالره
را به فرمت مناسب ذخیرره و ارسرال
کنید.
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فایررل اصررل مقالرره را از ایررن بخررش
انتخاب کنید و برای ثبرت فایرل روی
گ ینه"ارسال فایل" کلیک کنید.

فایل هایی که بارگذاری می کنیرد در
این جدول نمایش داده می ا د.
در صرر رتی کرره فایررل برره درسررتی
بارگذاری اده بااد ،نرام آن در ایرن
قسمت نمایش داده میا د
قبل از ارسال نهایی ،امکان حذف فایل
وج د دارد.
28

نامه به سردبیر و چک لیست

م ارد چک لیست را تایید کنیرد .تاییرد
کردن م اردی که پر رنر
ال امی است.

در م اردی که سردبیر نامه پیش
فرض بره بنر ان تعهدنامره را در
سرررامانه وارد کررررده باارررد و
همچنین س الات چک لیسرت را
مشخص کررده باارد ،ایرن فررم
نمایش داده میا د.
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ترر هسرتند

تکمیل ارسال مقاله
در آخرین مرحله ،کلیه اطلاعات واردشده در یک صفحه نمایش داده میشود تا آنها را دوباره مرور کنید .میتوانید با برگشتن
روی مراحل قبل ،ویرایش های لازم را انجام دهید و یا با کلیک روی گزینة ارسال مقاله ،کار را تمام کنید! از آنجا که فرآیند
ارسال مقاله طولانی است و نیاز به اطلاعات خاص دارد ،تمامی اطلاعات واردشده (حتی در مرحله تعیین نوع مقاله) در سامانه
ذخیره میشود و لازم نیست تمام مراحل در یک مرحله کامل شود .هر اطلاعاتی که از مقاله در اختیار دارید را وارد کنید و
روی دکمه «بعدی» کلیک کنید .اطلاعات در سامانه ذخیره میشود .در مراجعههای بعدی به سامانه ،گزینه مقالات
تکمیلنشده را انتخاب کرده و اطلاعات جدید را وارد کنید.
فرم تکمیل ارسال مقاله

در ص رتی که همه مراحل را به درسرتی انجرام داده
بااید گ ینه "ارسال مقاله" نمایش داده میار د .برا
انتخاب این گ ینه مقاله به سردبیر ارسال می ا د.

پس از انتخاب گ ینه"ارسال مقاله" هشدار زیر نمایش داده میا د .با انتخاب گ ینه  OKمقاله ارسال میا د.

سردبیر نشریه پرس از بررسری و
ارزیابی مقاله دریافتی ،نتیجره را
پس از ارسال مقاله پیام تایید به ص رت زیر نمایش داده میا د.

از طریق همین سامانه بره اطلراع
اما میرساند.
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پیگیری وضعیت مقاله
برای پیگیری وضعیت مقاله میت انید به بخش "مقالات ارسال اده  /در حال بررسی" مراجعه فرمایید .امکانرات
این بخش را میت انید در تص یر زیر مشاهده کنید.

آخرررین وضررعیت مقالرره در ایررن قسررمت
نمایش داده می ا د.
دانل د مقاله
ارسال ایمیل به سردبیر
انصراف از ارزیابی و پذیرش مقاله
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مقالاتی که لازم است دوباره ارسال شوند
در ص رتی که از نظر سردبیر مقاله نیازمند تغییرات اکلی و محت ایی بااد ،مقاله به بخش"مقالاتی که لازم است
دوباره ارسال ا ند" منتقل میا د .برا مراجعره بره ایرن بخرش مریت انیرد مقالره را مشراهده و اصرلاح کنیرد.

مقالاتی که لازم است اصلاح و مجدداد ارسرال
ا ند ،به این بخش منتقل می ا ند.

با مراجعه به بخش "مقالاتی که لازم است دوباره ارسال ا ند" صفحه زیر نمایش داده میا د .برای اصلاح مقاله
بر روی کد آن کلیک کنید.

ارسال ایمیل به سردبیر
بازپس گیری مقاله
پس از کلیک بر روی کد مقاله صفحه زیر نمایش داده میا د .در صفحه اول مریت انیرد ت ضریحات سرردبیر را
ببینید و بات جه به آن مقاله را اصلاح نمایید و در بخش "اضافه کردن فایل ها" مقاله اصرلاح ارده را بارگرذاری
نمایید.
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در این مرحله میت انید مقاله قدیمی را حذف کنید و مقاله ویرایش اده را جایگ ین کنید.

در مرحله آخر در ص رتی که همه مراحل را به درستی انجام داده بااید گ ینه "ارسال مقاله" برای اما فعال
میا د.
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مقالات نیازمند بازنگری
در صورتی که مقاله شما مورد بررسی و پذیرش اولیه قرار گیرد از شما درخواست میشود تا اشکالات مربوطه را در یک دور
ه زمانی مشخص برطرف کرده و نسخه جدید را ارسال کنید .برای انجام این کار ،وارد سامانه شووید و از صوفحه شخصوی
نویسنده ،گزینه مقالات نیازمند بازنگری را انتخاب کنید .اصلاحات مورد نظر را انجام داده و سپس فایول قبلوی را از سوامانه
حذف کرده و فایل جدید را بارگذاری کنید.
نکات مهم


امکان ارسال همزمان دو فایل به عنوان فایل اصلی مقاله وجود ندارد.



نویسنده در هر صورت فقط امکان ارسال یک مقاله با یک عنوان مشخص را دارد.



به همین خاطر ،برای بازنگری ،لازم است فایل قبلی را از سامانه حذف کرده و فایل جدید را بارگذاری کنید.



میتوانید سایر مستندات مقاله شامل جدول و تصویر را به صورت جداگانه ارسال کنید.



برای این منظور ،از منوی مربوطه نوع فایل را انتخاب کرده و فایل را بارگذاری کنید.



در بخش افزودن واژگان کلیدی چند واژه اصلی متناسب با موضوع مقاله آورده میشود.
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تعداد واژگان کلیدی لازم برای هر مقاله را مدیر سامانه و بر اساس
سیاستهای نشریه مشخص میکند.کلید واژگان نباید تکرار کلمات
موجود در عنوان مقاله باشند.
در ص رتی که مقاله ای نیازمند بازنگری بااد به بخش " مقالات نیازمند بازنگری " منتقل میا د و ن یسنده با
مراجعه به این بخش میت اند مقاله را مشاهده و بازنگری کند.
فرم بازنگری مقاله

مقالراتی کره لررازم اسرت برازنگری و مجرردداد
ارسال ا ند ،به این بخش منتقل می ا ند.

پس از ورود به بخش " مقالات نیازمند بازنگری " اطلابات مقاله نمایش داده میار د و برا کلیرک برر روی کرد
مقاله میت انید بخشهای م رد نیاز را اصلاح کنید( .مراحل این بخش دقیقا مانند مراحل ارسال مقاله میبااد).
پرداخت هزینه مقاله
در ص رتی که لازم بااد قبل از داوری یا انتشار مقاله ه ینهای ت سط ن یسنده پرداخت ا د مقاله بره بخرش "
مقالات ارسال اده به ن یسنده برای پرداخت ه ینه "منتقل میا د.
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مقالاتی کره بره مرحلره پرداخرت ه ینره مری
رسند ،به این بخش منتقل می ا ند.

پس از ورود به بخش "مقالات ارسال اده به ن یسنده برای پرداخت ه ینه" صفحه زیر نمایش داده میا د.

برای پرداخت ه ینه یا بارگذاری رسید پرداخت
بر روی کد مقاله کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی کد مقاله صفحه زیر نمایش داده میا د .رسید پرداخت را در این بخش بارگذاری کنید.
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مبلغی که پاید پرداخت ا د.
رسید پرداخت را در این بخش بارگذاری کنیرد
و گ ینه "ذخیره" را انتخاب کنید.

قابل ت جه سردبیران گرامی
برای تنظیو ه ینه بررسی مقاله برای ن یسندگان از مسیر زیر وارد ا ید:
مدیرسامانه  تنظیمات نشریه تنظیمات بیشتر  پایین صفحه (ه ینه بررسی اولیه و نهایی مقاله)
مسیر بالا در تص یر زیر نمایش داده اده است:

22

مقالات پذیرفته شده برای تایید فایل هایی نهایی قبل از انتشار چاپی
در ص رتی که لازم بااد ن یسنده فایلی را قبل از انتشار مقاله برای نشریه ارسال کند ،مقاله بره بخرش "مقالرات
پذیرفته اده برای تایید فایلهای نهایی قبل از انتشار چاپی " منتقل میا د .ن یسنده با مراجعه به این بخرش
میت اند فایلهای م رد نیاز را بارگذاری و برای سردبیر نشریه ارسال کند.

با کلیک روی گ ینه "مقالات پذیرفته اده برای تایید فایلهای نهایی قبل از انتشار چاپی " صفحه زیرر نمرایش
داده میا د .برای ارسال فایلهای نهایی بر روی کد مقاله کلیک کنید.
در ص رت نیاز میت انید از این بخش برای سردبیر ایمیل ارسال کنید.
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با کلیک روی کد مقاله صفحه زیر نمایش داده میا د .در این صرفحه ابتردا مریت انیرد ت ضریحات سرردبیر را
مشاهده کنید و پس از آن با مراجعه به بخش "ارسال تغییرات" فایلهای خ استه اده را ارسال کنید.

 .1بر روی گ ینه "ارسال تغییرات" کلیک کنید .با کلیک روی این گ ینه صفحه زیر نمایش داده میا د.

 .1ت ضیحات خ د را وارد کنید.
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 .2ن ع فرایلی را کره میخ اهیرد بارگرذاری کنیرد از گ ینرههای م جر د در ایرن بخرش انتخراب کنیرد.

 .3ت ضیحات م رد نیاز هر فایل را در این بخش وارد کنید.
 .4فایل م رد نظر خ د را با کلیک روی گ ینه  Browseاز این بخش انتخاب کنید.
 .5پس از انتخاب فایل روی گ ینه"ارسال فایل" کلیک کنید تا فایل اما در سامانه بارگذاری ا د.
 .6پس از بارگذاری همه فایلها با استفاده از روش بالا روی گ ینه "ارسال تغییرات نهایی" کلیک کنید ترا
فایلهای اما برای نشریه ارسال ا د.
ارسال ایمیل به سردبیر
برای ارسال ایمیل به سردبیر ابتدا به بخشی که مقاله در آن قرار دارد مراجعره کنیرد .بررای ملرال بره بخرش "
مقالات بازنگری اده  /در حال بررسی " مراجعه کنید.
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پس از ورود به بخش "مقالات بازنگری اده  /در حال بررسی" صفحه زیر نمایش داده میار د .برا کلیرک روی
بلامت

می ت انید برای سردبیر ایمیل ارسال کنید.

پس از کلیک بر روی گ ینه ارسال ایمیل ،صفحه زیر نمایش داده میا د .در این قسمت متن ایمیل م رد نظرر
خ د را وارد کنید و برای ارسال ایمیل روی گ ینه "ارسال ایمیل" کلیک کنید.
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باز پس گیری مقاله از نشریه
برای بازپس گرفتن مقاله از نشریه به بخشی که مقاله در آن قرار دارد مراجعره کنیرد .بررای ملرال بره بخرش "
مقالات بازنگری اده  /در حال بررسی " مراجعه کنید.
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پس از ورود به بخش "مقالات بازنگری اده  /در حال بررسی" صفحه زیر نمایش داده میار د .برا کلیرک روی
بلامت

می ت انید مقاله را از نشریه بگیرید.

پس از کلیک بر روی گ ینه باز پس گیری ،صفحه زیر نمایش داده میا د .و از اما خ استه میا د دلایل خ د
را برای بازپس گیری مقاله وارد کنید .پس از انجام این مرحله درخ است اما به دست سردبیر مریرسرد و نظرر
سردبیر از طریق سامانه به اطلاع اما رسانده میا د.
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دریافت گواهی پذیرش و انتشار مقالات
به بخش "ارسال و پیگیری مقاله" یا نقش ن یسنده وارد ا ید.

به بخش" مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف ادهاند" مراجعه کنید.
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در این بخش میت انید گ اهی پذیرش یا انتشار مقاله را دریافت کنید.
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