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 :ازم جهت راه اندازی سامانه نشریهاطلاعات ل

 آدرس دامنه نشریه .1

 ردن نشاریه د ن به رر د ب )در صارر  د  ببلنهبل بلللصرین کیفیت ممکن ارسال  صواریر د ن نشاریه .2

 ببلن ارسل  شرد(

 نشریهمشخص نمردن ببلن اص ی  .3

 ایمیل سلبملنی) ایمیل رلی نشریه اب این ایمیل ارسل  می شرد( .4

لرگر بل کیفیت صاال ا امایلب نشااریه )در صاارر  د  ببلنه بردن نشااریهه لرگر به رر د  ببلن ارساال   .5

 ارسل  شرد.(

 

 تنظیمات آدرس دامنه:

 دانشگله آباد: .1

بیر صنظیم  DNSیل ... ثبت می کنین بلین آن را بر ر ی  net.یال  com.یال  ir.در صاااررصی کاه دامناه 

 به صرر  رایگلن صرسط این شرکت ثبت می شرد.( ir.نملیین: )در صرر  درخراست دانشگله دامنه 

.iaujournals.ir1NS 

.iaujournals.ir2NS 

 ی آدرس آی پی در صاررصی که دامنه نشاریه بیر دامنه ای اب سالیت اص ی دانشگله بلشن بلین آن را بر ر

 صنظیم نملیین. 3611231351191سلبملن مرکزی به آدرس 

 سلیر دانشگله رل   مرسسل : .2

بیر صنظیم  DNSیل ... ثبت می کنین بلین آن را بر ر ی  net.یال  com.یال  ir.در صاااررصی کاه دامناه 

 به صرر  رایگلن صرسط این شرکت ثبت می شرد.( ir.نملیین: )در صرر  درخراست دانشگله دامنه 

.iranjournals.ir1NS 

.iranjournals.ir2NS 

در صاررصی که دامنه نشاریه بیر دامنه ای اب سالیت اص ی دانشگله بلشن بلین آن را بر ر ی آدرس آی پی 

 صنظیم نملیین. 36113511371194 این شرکت به آدرس 
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 سامانه همایش:اطلاعات لازم جهت راه اندازی 

 آدرس دامنه رملیش .1

ارسال  صواریر پرساار رملیش)در صرر  د  ببلنه بردن رملیش انران رملیش به رر د  ببلن ارسل   .2

 شرد(

 مشخص نمردن ببلن اص ی رملیش .3

 ایمیل سلبملنی) ایمیل رلی رملیش اب این ایمیل ارسل  می شرد( .4

نر سااالیت)در صااارر  د  ببلنه بردن دهت طرا ی ر ارسااال  لرگر بل کیفیت برگزار کنننه رملیش .5

 لرگر به رر د  ببلن ارسل  شرد.( رملیش

 

 تنظیمات آدرس دامنه:

 

بیر صنظیم  DNSیل ... ثبت می کنین بلین آن را بر ر ی  net.یل  com.یل  ir.در صاااررصی که دامنه  .1

 به صرر  رایگلن صرسط این شرکت ثبت می شرد.( ir.نملیین: )در صرر  درخراست دانشگله دامنه 

 

.iranjournals.ir1NS 

.iranjournals.ir2NS 

 

در صاررصی که دامنه نشاریه بیر دامنه ای اب سالیت اص ی دانشگله بلشن بلین آن را بر ر ی آدرس آی  .2

 صنظیم نملیین. 36113511371193 پی این شرکت به آدرس 
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 جهت راه اندازی سامانه کتاب:اطلاعات لازم 
 

 آدرس دامنه برای سلملنه کالب .1

 ایمیل سلبملنی) ایمیل رلی سلملنه اب این ایمیل ارسل  می شرد( .2

ارساال  لرگر بل کیفیت صاال ا امایلب نشااریه )در صاارر  د  ببلنه بردن نشااریهه لرگر به رر د  ببلن  .3

 ارسل  شرد.(

 

 

 تنظیمات آدرس دامنه:

 

بیر صنظیم  DNSیل ... ثبت می کنین بلین آن را بر ر ی  net.یال  com.یال  ir.در صاااررصی کاه دامناه 

 به صرر  رایگلن صرسط این شرکت ثبت می شرد.( ir.نملیین: )در صرر  درخراست دانشگله دامنه 

 

.iranjournals.ir1NS 

.iranjournals.ir2NS 

 

بلشن بلین آن را بر ر ی آدرس آی پی در صاررصی که دامنه نشاریه بیر دامنه ای اب سالیت اص ی دانشگله 

 صنظیم نملیین. 36113511371195 این شرکت به آدرس 
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