-1در قسمت جست و جوی

جست و جوی مقاالت

مقاالت می توانید با اعمال کردن
هر فیلتر ،مقاالت را بر اساس
زمان ارسال یا پذیرش،وضعیت

1

داوری،موضوعات،وضعیت خود
مقاله(پذیرفته شده/رد شده/در
حال داوری/در حال بازنگری) به
صورت دسته بندی مشاهده کنید

2

یا میتوانید به تنهایی قسمتی از
عنوان مقاله یا کد ان را در بخش
جست و جوی مقاالت وارد کنید.
-4برای گرفتن خروجی Excel
از نتایج جست و جو روی این
گزینه کلیک کنید.

3

4

ثبت نام داور جدید
در این بخش می توانید با وارد
کردن مشخصات هر فرد (بدون

1

نیاز به ثبت نام در سامانه توسط
خود ایشان)اورا به عنوان یکی از
داوران نشریه ثبت نام کنید.
 -1روی ثبت نام داور جدید

2

کلیک کنید.
 -2اطالعات ایشان را وارد کنید.
 -3روی دکمه ی ذخیره کلیک
کنید تا نام کاربری و رمز عبور

برای ایشان ایمیل شود.
3

مقاالت جدید

1
 -1ابتدا روی کد مقاله کلیک
کنید.
 -2از باکش کشویی "انتخاب

کنید" یکی از موارد آن را
انتخاب کنید.

1

مشخصات مقاله
-1در قسمت مشخصات هر مقاله
می توانید فایل های مربوطه
/داوران انتخاب شد برای داوری

1

این مقاله/اسامی و مشخصات
نویسندگان/سابقه ی مقاله را

ببینید
 -2با کلیک روی هر بخش می
توانید اطالعات مربوط به آن را
ببینید.

2

مقاالت جدید  /ارسال برای داوری1
 -1برای ارسال مقاله به داوری از

1

باکس کشویی "انتخاب کنید"
ارسال مقاله به داوران برای
داوری را انتخاب کنید.
 -2سپس داور یا داوران مورد

2

نظر را انتخاب کنید.
 -3نوع داوری را مشخص کنید.
 -4مهلت داوری به صورت
پیشفرض توسط مدیر سامانه

3

تنظیم شده است،می توانید آن را

برای این مقاله تغییر دهید.

4
7

-5در اینجا مشخص می کنید که

مقاالت جدید  /ارسال برای داوری2

داوری مقاله پس از انجام داوری

5

چند داور تکمیل شود.
 -6در صورت لزوم فایل خاصی

6

را برای داور بارگذاری کنید و
روی گزینه ارسال فایل کلیک
کنید .

6

** اگر ارسال فایل اصل مقاله
برای داور نیاز به اجازه سردبیر
داشته باشد  ،در قسمت ارسال
فایل ،روی چک باکس فایل اصل
مقاله کلیک کنید.
روی "ارسال فایل های انتخاب
شده "کلیک کنید.

**

ارسال مجدد به داوری که در مهلت مقرر داوری نکرده
اگر داوری که برای مقاله انتخاب
کرده اید مقاله را در مهلت مقرر

داوری نکرده و داوری برای
ایشان قفل شده است:
1
 -1ابتدا داور را از داوری مقاله
حذف کنید.
 -2سپس مجدد مقاله را برای
داوری بفرستید و ایشان را به
عنوان داور انتخاب کنید.

2

هنگامی که مقاله از تمامی جهات مورد قبول واقع

پذیرش نهایی مقاله /ارسال به ناشر

شده و دیگر نیازی به اصالح توسط نویسنده ندارد،
می توانید به آن پذیرش نهایی بدهید.

2

-1مقاله را در قسمت جست و جو بیابید.

3

-2روی کد مقاله کلیک کنید.
-3از باکس کشویی "انتخاب کنید" پذیرش
نهایی مقاله را کلیک کنید.
-4تاریخ پذیرش را در صورت لزوم ویرایش

کنید.
-5گزینه ارسال را کلیک کنید.
***در صورت انتخاب این گزینه مقاله در
بخش مقاالت منتشر شده به صورت مقاالت
آماده انتشار در صفحه ی اصلی نشریه نمایش
داده می شوند.

4

***
5

ارسال مقاله به نویسنده برای پرداخت هزینه
 -1روی کد مقاله کلیک کنید.
1

 -2از باکس کشویی "انتخاب
کنید" پذیرش نهایی مقاله را

2

کلیک کنید.
 -3اگر پیامی برای نویسنده
دارید در قسمت توضیحات
سردبیر و یا متن ایمیل بگذارید.

3

 -4نوع هزینه(پذیرش

نهایی/بررسی اولیه )را مشخص
کنید.

4

 -5مبلغ را تعیین کنید.

5

-6گزینه ارسال را کلیک کنید.
6

در این بخش می توانید از تعداد

گزارش عملکرد داوران و دبیران

داوری ها ی یک داور و عملکرد
ایشان در یک بازه ی زمانی
مشخص گزارش تهیه کنید.
 -1داور را انتخاب کنید.
 -2بازه زمانی گزارش را

1

مشخص کنید.

2

 -3روی دکمه ی بیاب کلیک

کنید.
 -4برای دریافت خروجی اکسل
از گزارس روی این دکمه کلیک
کنید.

3

4

در صورتی که می خواهید نویسنده

ارسال مقاله به نویسنده برای تایید فایل های نهایی قبل از انتشار چاپی

قبل از انتشار مقاله در نشریه فایل

1

هایی مانند فایل نهایی مقاله ،رسید
پرداخت ،کپی رایت مقاله را برایتان

2

ارسال کند از این گزینه استفاده کنید.

 -1از طریق منوی انتخاب کنید گزینه
" ارسال مقاله به نویسنده برای تایید
فایل های نهایی قبل از انتشار چاپی"
را انتخاب کنید.
 -2توضیحات و یادداشت خود برای

3

سردبیر را در این بخش وارد کنید.
 -3در این قسمت می توانید فایل
برای نویسنده ضمیمه کنید.
 -4روی گزینه ارسال کلیک کنید.

4

-1از طریق منوی انتخاب کنید بر روی

ارسال مقاله به اعضای هیات تحریریه

گزینه "ارسال مقاله به اعضای هیات
تحریریه" کلیک کنید.

1

 -2نام اعضای هیات تحریریه ای که می
خواهید مقاله به آن ها ارسال شود را در این
بخش انتخاب کنید (.در صورتی که می

2

خواهید نام افراد دیگری را به این لیست
اضافه کنید به بخش مدیر سامانه  >-تعیین
وظایف مراجعه کنید)

4
3

 -3در این قسمت می توانید توضیحات الزم

را برای اعضا وارد کنید.
 -4برای ارسال فایل اصل مقاله این گزینه را
انتخاب کنید.
 -5نوع ارسال را از بین گزینه های موجود

انتخاب کنید.

5

افزودن یادداشت برای مقاله
سردبیر می تواند توضیحات خود را

1

درباره هر مقاله در سامانه یادداشت
کند.

2

 -1از طریق منوی انتخاب کنید گزینه

" افزودن یادداشت برای مقاله" را
انتخاب کنید.
 -2نظرات و یادداشت خود در باره ی

3

این مقاله را در این بخش وارد کنید.
 -3روی دکمه ی ذخیره توضیحات
کلیک کنید.
 -4در صورت لزوم می توانید فایل
نیز ضمیمه مقاله کنید.

4

