راهنمای سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب

فصل اول :راهنمای کاربران ،ثبتنام و ارسال مقاله

مقدمه
تمامی افراد برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبتنام کنند .ثبتنام در سامانه سیناوب برای تمامی افراد رایگان است و
نیازی به تأیید مدیر سامانه ندارد .پس از تکمیل فرم ثبتنام ،رمز عبور به ایمیل شما ارسـال مـیشـود .بنـابراین ،از نشـانی
ایمیل صحیح که به آن دسترسی دارید استفاده کنید .پس از دریافت رمز عبور ،وارد سامانه شده ،اطالعات مقاله خود را وارد
کرده و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال کنید .به هنگام ارسال مقاله بـه تویـیحات اصـلی کـه در صـفحه مربـو بـه
راهنمای نویسندگان و صفحه شرایط و یوابط است توجه کنید .مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل مجله تهیه و تدوین
کرده و در سامانه ثبت کنید .از یک نشانی برای ثبتنام و ارسال مقاله استفاده کنید .توصیه میشود فقط یکبار در سـامانه
ثبتنام نمایید.
الزم به ذکر است با توجه به اینکه در برخی موارد ویژهنامههایی توسط مجالت انتشار مییابد ،امکان ارسال مقاله برای این
ویژهنامهها وجود دارد .ممکن است که در برخی موارد درخواست شود به هنگـام ثبـتنـام مبلغـی را بـرای هزینـه داوری و
ارزیابی به حساب مشخصی وارد کنید .پس از واریز مبلغ ،امکان ارسال فیش به هنگام ارسال مقاله وجود دارد .از گزینه سایر
فایلها به هنگام ارسال مقاله برای این منظور استفاده کنید.
جزئیات و مراحل ثبتنام و ارسال مقاله به شرح زیر است:
-1
-2
-3
-4
-5
-0

عضویت در سامانه با تکمیل فرم ثبتنام http://medrehab.sbmu.ac.ir/
دریافت رمز عبور از طریق ایمیل
ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور
تکمیل فرم اطالعات مقاله شامل عنوان ،چکیده ،کلید واژگان و). ..
بارگذاری فایل اصلی متن مقاله
ارسال مقاله (در صورتی که تمامی شرایط و یوابط را رعایت کرده باشید ،امکان ارسال مقاله وجـود دارد .در غیـر
این صورت ،دگمه ارسال مقاله فعال نخواهد شد).
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برای ارسال مقاله ،ابتدا در
سامانه عضو شوید .برای

ثبتنام

عضویت ،از منوی ورود به سامانه
ثبتنام کنید

کاربران سایت ،اعم از نویسندگان،
ویراستاران ،ارزیابها ،و حتی مدیران باید
با نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی
همه مراجعهکنندگان به مجالتی

خودشان وارد سامانه شوند تا بتوانند

که با استفاده از نرمافزار

نقش خود را در سامانه ایفا کنند.

سیناوب

اداره

میشوند،

میتوانند ثبتنام کنند .اما در
نهایت این مدیر سامانه است
که نقش افراد در سامانه را
تعیین میکند :کاربر عادی
(خواننده) نیازی به ثبت نام
ندارد اما نویسنده برای ارسال
مقاله باید در سامانه ثبت نام
کند.

همچنین

ارزیاب،

ویراستار ،صفحه آرا ،ناشر ،دبیر
تخصصی و سردبیر باید در
سامانه ثبت نام کنند تا امکان
ایفای نقش خود را در سامانه
داشته باشند.
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توییحات فرم ثبتنام:
 فرم ثبتنام را به دقت تکمیل کنید.
 ابتدا مشخص کنید به چه عنوان در سامانه ثبتنام میکنید .عنوان خود را مشخص کنید .مکاتبات با همین عنوان
با شما انجام میگیرد.
 نام ،نام خانوادگی ،سطح تحصیالت ،رتبه علمی و رشته تخصصی را به دقت وارد کنید .این اطالعات به سردبیری
نشریه کمک میکند تا در موارد مورد نیاز تصمیم درست در رابطه با ارزیابی و داوری را مبتنی بر اطالعات موجود
اتخاذ کند.
 در مورد نشریات دو زبانه ،معادل انگلیسی مشخصات فردی خود را به دقت وارد کنید.
 شماره تلفن ،شماره تلفن همراه نیز از موارد یروری است .با توجه به اینکه در برخی موارد نیاز بـه اطـال رسـانی
فوری وجود دارد و سردبیری نشریه در یک بازه زمانی مشـخص ،بایـد بـا افـرادی کـه مقـاالتی را ارائـه داده یـا
اصالحاتی را انجام دادهاند ،تماس حاصل نماید ،بنابراین شماره قابلدسترس را اعالم فرمایید.
 در صورتی که صفحه اختصاصی دارید با استفاده از دگمههای  Ctrl+Cو  Ctrl+Vنشانی دقیق را ذخیره کرده و
در محل مورد نظر وارد کنید.
 در صورت امکان تصویر مناسبی از خود را در سامانه بارگذاری کنید.
 شهر محل سکونت یا کار ،نشانی پستی به همراه کد پستی و همچنین سازمان محـل تحصـیل یـا خـدمت را بـه
همراه پست سازمانی یا نو اشتغال به کار مثالً دانشجوی رشته روابط بینالملل دانشگاه تربیت مـدرس یـا عضـو
هیأت علمی دانشگاه  ...را ثبت کنید.
 برای تکمیل ثبتنام نشانی پست الکترونیکی ،و نام کاربری را هم به دقت وارد کنید .نشانی ایمیل شما میتواند به
عنوان نام کاربری محسوب شود .توصیه میشود از نشانی پست الکترونیکی خود بـرای تکمیـل فرآینـد ثبـتنـام
استفاده کنید .با این حال ،این امکان وجود دارد تا از نام کاربری دلخواه استفاده کنیـد .چنانچـه ایـن نـام قـبالً در
سامانه ثبت نشده باشد ،امکان استفاده از آن را دارید.
 از ایمیل صحیح استفاده کنید .در مواردی که رمز عبور را فراموش کنید ،این امکان وجود دارد تـا بـا ورود نشـانی
ایمیل صحیح ،رمز عبور مجدداً ایجادشده و به نشانی ایمیل شما ارسال گردد.
 در صورتی که مایل به همکاری در زمینه داوری مقاالت هستید ،یا عالقمند به دریافـت فهرسـت مقـاالت جدیـد
هستید ،گزینه مربوطه را انتخاب کنید.
 در صورتی که توییح خاصی یروری به نظر میرسد ،در بخش توییحات وارد کنید.
 برای ثبت اطالعات ،شناسه امنیتی را وارد کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید.
 فرم ثبتنام به مانند تصویر زیر است .تکمیل مواردی که با ستاره مشخصشده است ،اجباری است.
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 فقط یکبار در سامانه ثبتنام کنید.
 در صورتی که رمز عبور را فراموش کردید ،از گزینه ارسال مجدد رمز عبور استفاده کنید.
 در صورتی که در سامانه ثبتنام کردهاید لیکن ،نام کاربری یا نشانی ایمیل را نمیدانید با مدیر داخلی یا کارشناس
نشریه تماس حاصل کنید.
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فرم ثبتنام

عنوان خود را مشخص کنید.

اطالعات شخصی خود را به دقت وارد
کنید .این اطالعات به عنوان ارائهدهنده
مقاله یا داور مقاالت ممکن است از
طریق سامانه اطالعرسانی شود.

نشانی پستی ،نام دقیق سازمان یا موسسه محل
پست کار یا تحصیل و همچنین سمت یا
سازمانی را به دقت در این بخش وارد کنید.

اطالعات نام کاربری و نشانی ایمیل شخصی خود
را به دقت وارد کنید .ترجیحاً از نشانی ایمیل
دانشگاه یا موسسه محل کار یا تحصیل استفاده
کنید و در صورتی که نشانی دیگری هم دارید در
بخش نشانی پست الکترونیکی کمکی وارد کنید.
پس از ورود اطالعات ،گزینه ذخیره را انتخاب کنید
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نمونه فرم تکمیلشده

این سامانه دو نشانی پست الکترونیک
مجزا را از شما میخواهد .در درج نشانی
پست الکترونیک اصلی ،نهایت دقت را
مبذول دارید ،چون سامانه اطالعات و اخبار
مربوط به نشریه را به این نشانی ارسال
میکند .درج نشانی دوم هم برای امنیت
بیشتر توصیه میشود.
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پس از تکمیل اطالعات فرم ثبتنام ،تصویر زیر نمایش داده میشود

بسته به خدمات اینترنتی که از آن استفاده
میکنید و سرورهای سایت ،ممکن است
حداکثر تا چند دقیقه در ارسال رمز عبور
تأخیر شود .در صورتی که نامه را دریافت
نکردید ،به خصوص اگر از خدمات پست
الکترونیک یاهو استفاده میکنید ،سری به
پوشه هرزنامهها 0بزنید .برخی از ایمیلهای
ارسالی از طرف سامانه به ویژه مواردی که با
دامنه آی آر ارسال شده است ،ممکن است
نکات کلیدی و مهم








در این پوشه باشد.

رمز عبور به ایمیل شما ارسال میشود.
رمز عبور را به خاطر بسپارید و پس از اینکه برای اولین بار وارد سامانه شدید ،آن را تغییر دهید.
عضویت در سامانه برای همه افراد امکانپذیر است .با عضویت در سامانه میتوانید مقاالت جدید را ارسال کرده ،یا
مقاالت مورد عالقه خود را از میان مقاالت انتشاریافته در سامانه انتخاب کرده و در صفحه شخصی خود ذخیـره و
مشاهده کنید.
در صورتی که اصل مقاله را برای نشریه ارسال میکنید ،اطالعات مربو به مقاله را به دقت در بخش مربوطه که
توییح آن به شرح زیر میآید وارد کنید.
در برخی موارد ،رمز عبور به پوشه  SPAMارسال میشود .لطفاً در صورتی که ایمیل تأییدیه ثبتنام در سامانه را
دریافت نکردید ،ابتدا به این پوشه مراجعه کنید و مشخص کنید ایمیلهای دریافتی از سامانه  SPAM،نیستند.
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ارسال مقاله
پس از ورود به سامانه از گزینههای ارسال و پیگیری مقاله برای ارسال مقاله استفاده کنید .در بسیاری مـوارد ممکـن اسـت
ارسال مقاله مشرو به پرداخت هزینه داوری مقاالت باشد

برای ارسال مقاله ،ابتدا وارد

گزینه ورود به سامانه

سامانه شوید.

چنانچه رمز عبور را فراموش

صفحه شخصی نویسنده

کردهاید ،با انتخاب این گزینه،

برای تغییر رمز عبور این گزینه

ایمیل خود را وارد کنید.

را انتخاب کنید.

برای ارسال مقاله این گزینه را

برای مشاهده مقاالت مورد

انتخاب کنید

عالقه که با ورود به سامانه
انتخاب و ذخیره کردهاید ،این
گزینه را انتخاب کنید

برای ویرایش اطالعات شخصی این
گزینه را انتخاب کنید.
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تغییر رمز

مانند تمامی سامانههای اینترنتی ،توصیه میشود در دورههای زمانی مختلف رمز ورود خود به سامانه را تغییر دهید .برای
انجام عملیات تغییر رمز ،الزم است رمز فعلی را در اختیار داشته باشید .با استفاده از نام کاربری و رمز عبور فعلی وارد سامانه
شوید و از منوی باالی سایت وارد «صفحه شخصی» شوید .رمز عبور خود را به صورت مرتب تغیر دهید .برای افزایش
امنیت ،ترکیبی از حروف ،اعداد و عالئم ویژه را استفاده کنید .حداقل تعداد حروف کمتر از  16نباشد.
فرم تغییر رمز

رمز فعلی را وارد کرده و سپس رمز جدید
را وارد کنید

بازیابی رمز عبور

کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ اگر نشانی پست الکترونیک خود را درست وارد کردهاید و آن را به یاد دارید ،نیازی به
تماس با مدیر سامانه ندارید .بعد از ورود با کلمه رمز اشتباه ،گزینه کلمه عبور خود را فراموش کردهام ،فعال میشود .برای
انجام این کار به ترتیب زیر عمل کنید:
 روی گزینه «کلمه عبور را فراموش کردهام» کلیک کنید. فرمی باز میشود که از شما میخواهد نشانی پست الکترونیک خود را وارد کنید .مانند تصویر بعدی -نشانی پست الکترونیک اصلی خود (همان مخاطب که با آن ثبتنام کردهاید) را به دقت وارد کنید.
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 صندوق پست الکترونیک خود را باز کنید. یک نامه حاوی تأیید فرآیند برای شما ارسال میشود. با کلیک روی آن ،دوباره وارد سامانه میشود و از شما خواسته میشود رمز عبور جدید را دو بار وارد کنید. -مواظب رمز عبور جدید باشید!

ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید تا
لینک ایجاد رمز جدید به نشانی شما ارسال
در صورتی که لینک ایجاد رمز جدید ،به

شود .با مراجعه به ایمیل خود و انتخاب لینک

صورت قابل کلیک (هایپرلینک) نباشد ،آن را

ارسالی ،رمز جدید ایجادشده و مجدد به

با دگمه  C + Ctrlکپی کرده و با استفاده از

ایمیل شما ارسال میشود

کلیدهای میانبر  Ctrl+Vدر محلی که نشانی
سایت اینترنتی را وارد میکنید ،وارد کنید.

اگر نشانی پست الکترونیک اصلی خود (همان
مخاطب که با آن ثبتنام کردهاید) را به دقت
وارد کرده باشید ،این پیام را مشاهده میکنید.

چنانچه روی گزینه نویسنده کلیک کنید ،تصویر زیر مشاهده میکنید.
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پس از ورود به سامانه ،روی گزینه صفحه
شخصی کلیک کرده و گزینه ارسال مقاله
جدید را انتخاب کنید .یک فرم دوازده
مرحلهای در اختیار شما قرار میگیرد .این
فرم به شما کمک میکند تمامی فرآیندهای
استاندارد ارائه مقاله از انتخاب نوع مقاله
(پژوهشی ،مروری ،و غیره) تا ارسال
فایلهای مربوطه انجام دهید.

صفحه اختصاصی نویسنده از سه
بخش تشکیل شده است:
ارسال مقاالت جدید
مقاالت نیازمند بازنگری
مقاالتی که وضعیت آنان مشخص
شده است

در صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید ،فرم زیر باید به دقت تکمیل شود.
 عنوان ،چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید.
در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشتهاند ،نام ،عنوان و نشانی ایمیل آنها
را به دقت وارد کنید .سامانه در راستای اطال رسانی ،به آنها نیز ایمیل ارسال میکند.
 مویو مقاله را انتخاب کرده و چنانچه مویو و حوزه کار تخصصی شما در فهرست مویوعات نیست بـه مـدیر
سامانه پیشنهاد دهید.
 توییحات تکمیلی را وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را به هرماه سایر مستندات (در صورت لزوم) در سامانه
بارگذاری کنید.
 توجه داشته باشید که نویسنده ممکن است فایل اشتباهی را در سامانه بارگذاری کند .بنابراین ،ابتدا از محل ذخیره
ویرایش نهایی فایل اصلی مقاله اطمینان حاصل کنید.
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 در صورتی که همه موارد به دقت تکمیلشده باشد ،امکان ارسال مقاله را دارید .در غیر ایـن صـورت مجـدد فـرم
مربوطه را بازبینی کنید و اطالعات یروری را در سامانه وارد نمایید.
 در صورت ارسال مقاله ،نامه تأییدیه دریافت مقاله برای نویسنده ارسال میشود.
فرم ارسال مقاله

ابتدا ،نوع مقاله را
انتخاب کنید

گزینه بعدی را برای ادامه کار
انتخاب کنید.
ابتدا ،نوع مقاله را انتخاب کنید.
این فهرست قبالً توسط مدیر
سامانه وارد شده است

توجه داشته باشید بهه هنگهام ثبهت

این امکان وجود دارد تا نویسنده در چند

مقههاالت ،از دگمههه  Backمرورگههر

مرحله اطالعات تکمیلی را وارد سامانه کند.

استفاده نکنید .با استفاده از منوهها و

لیکن مقاالتی که تا  31روز تکمیل نشوند،

گزینه های مربوطه ،بخش مورد نظهر

از سامانه حذف میشوند.

را تکمیل کرده و دگمهه بعهدی را در
پایین صفحه انتخاب کنید.

فرم را به دقت تکمیل کنید .توجه داشته باشید که ارائه اطالعات برخی
مراحل الزامی است و بدون تکمیل اطالعات فرم ،امکان عبور به مرحله
اختیاری است.
بعدی را ندارید .برخی دیگر از مراحل،
www.sinaweb.net
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در صورتی مجله دو زبانه
باشد ،همزمان باید عنوان
مقاله به هر دو زبان وارد
سامانه شود.

با تکمیل هر مرحله ،یک عالمت
چکمارک ( )در کنار عنوان
مرحله قرار میگیرد.
در ارائه اطالعات مربوط به عنوان
مقاله ،شما باید عنوان کامل مقاله
به فارسی و انگلیسی را مشخص
کنید .همچنین ،برای سهولت در
گردش اطالعات ،برای مقاله یک
عنوان کوتاه فارسی و انگلیسی هم
ارائه دهید.
ایافه کردن سایر نویسندگان

در مواردی که چند نویسنده با همکاری علمی ،مقالهای را ارائه میدهند ،اطالعات سایر نویسندگان را با استفاده از این فـرم
وارد سامانه کنید.
 در صورتی که افراد دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت دارند ،نام و مشخصـات آنهـا را بـه دقـت در فـرم
مربوطه وارد کنید.
 چنانچه یکی از آنها به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات است ،مشخص کنید.
 ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان را با استفاده از گزینه مربوطه در گوشه سمت چپ پایین فرم تعیین کنید.
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فرم ورود اطالعات سایر نویسندگان

نهههام و مشخصهههات سهههایر
نویسندگان را به دقت در ایهن
فرم وارد کنید.

چنانچه یکی از نویسندگان به عنوان
نویسنده مسهوول مکاتبهات اسهت،
مشخص کنید.

در صورت نیاز ،ترتیب قرار گهرفتن
نام نویسندگان را با استفاده از این
گزینه مشخص کرده و دگمه ذخیره

در مرحله ارائه اطالعات مربوط به نویسنده ،اگر
مقاله مورد نظر ،دو یا چند نویسنده داشته باشد،
باید نویسنده عهدهدار مقاله را مشخص کنید .در
غیر این صورت ،ارسالکننده مقاله به عنوان
نویسنده عهدهدار مقاله محسوب میشود.

را انتخاب کنید.
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تعداد کلمات چکیده باید بر اساس
تعداد مشخصشده در سامانه بر
مبنای کمترین و بیشترین تعداد
کلمه باشد.

اگر مجله دو زبانه است،
چکیده را به زبان دوم در این
در مرحله ارسال چکیده به تعداد کلمات توجه داشته باشید .مدیر
سامانه ،شما را ملزم به رعایت تعداد مشخصی از کلمات کرده
است .سامانه به صورت هوشمند تعداد کلمات را شمارش کرده و

قسمت وارد کرده و دگمه
بعدی را انتخاب کنید.

اگر در محدوده تعیین شده بود ،چکیده را از شما میپذیرد ،در غیر
این صورت ناچارید چکیده مقاله را ویرایش کنید.
فرم ورود کلید واژگان

کلید واژگان را بر اساس تعداد
مشخصشده در سامانه وارد
کرده و با یکی از عالئم
جداکننده ،فاصلهگذاری کنید
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جستجوی موضوعات
فرم ورود مویوعات

موضوعات مرتب با مقاله را از این
فهرست انتخاب کنید.

بعد از انتخاب موضوعات
دگمه " اضافه" را
انتخاب کنید

مویوعات را به دقت انتخاب کنید

پیشنهاد موضوع جدید
بعد از انتخاب موضوعات
مرتبط ،این تصویر را
مشاهده می کنید.

بعد از انتخاب موضوعات،
برای حذف موضوعات
غیر مرتبط از این گزینه
استفاده کنید.
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توییحات تکمیلی

 در صورت لزوم توییحات بیشتری در رابطه با مقاله و معرفی خود ارائه دهید.
 برای تکمیل فرآیند ارسال مقاله ،شرایط و یوابط مربوطه را با انتخاب این گزینه ثبت کنید" .
تمامی شرایط و یوابط را مطالعه کردهام و موافقت خود را با آن اعالن میدارم" .

ایـنجانـب

در صورت لزوم،
توضیحات ضروری را در
این قسمت وارد کنید

برای ارسال مقاله ،باید با
انتخاب این گزینه ،شرایط
و ضوابط مجله را بپذیرید.

 در ادامه برای ارسال مقاله ممکن است از شما درخواست شود ،اطالعات داوران پیشنهادی را در سامانه ثبت کنید.
اصل مقاله را در سامانه بارگذاری کنید .دقت داشته باشید که فقط یک فایل به عنوان اصل مقاله امکان ثبـت در
سامانه را دارد .به عبارت دیگر نویسنده نمیتواند با ارسال دو فایل ،هر دو را به عنوان اصل مقاله در سامانه ثبـت
کند.

راهنمای سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب

21

فرم ورود اطالعات داور پیشنهادی

برخی مجالت با هدف
سرعت بخشیدن به
فرآیند داوری از
نویسندگان میخواهند
افرادی را که در حوزه
موضوعی مقاله تخصص
دارند  ،به دفتر مجله
معرفی کنند.
این فرم را به دقت
تکمیل کنید.

فرم پیشنهاد دبیر تخصصی

در موارد که یک نشریه دارای دبیر تخصصی باشد ،این امکان وجود دارد تا نویسندگان به هنگام ارسال مقاله دبیر تخصصی
مرتبط با مویو مقاله را معرفی و انتخاب کنند .در این صورت فرمی به مانند تصویر زیر مشاهده میکنید.
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چنانچه مدیر سامانه افرادی
را به عنوان دبیر تخصصی در
سیستم مشخص کرده باشد،
نویسنده با مشاهده نام آنها،
امکان انتخاب و پیشنهاد به
عنوان بررسی کننده مقاله
خود دارد.

بارگذاری فایل مقاله

پس از انتخاب فایل اصلی مقاله ،دگمه ارسال فایل را انتخاب کنید .در صورت نیاز ،تویـیحات الزم در رابطـه بـا محتـوای
فایلها ارائه دهید .با انتخاب گزینه "بعدی" چکیده و مشخصات مقاله شما نمایش داده میشود .با انتخـاب گزینـه ارسـال
مقاله ،فرآیند ارسال مقاله به پایان میرسد.
ایمیل تأییدیه دریافت اصل مقاله نیز به نشانی ایمیل شما ارسال میشود.
یمیمه کردن فایلها به سادگی ارسال فایل از طریق پست الکترونیک است.
اگر مقاله شما حاوی تصویر یا نمودار است ،از شما خواسته خواهد شد که تصاویر را در یک فایل جدا ذخیره کرده و ارسـال
کنید.
در نهایت ،می توانید با مشخص کردن نو فایل ارسالی (اعم از مشخصات ،اصل مقاله ،یا تصاویر) نسبت بـه ارسـال مقالـه
اقدام کنید.
توجه داشته باشید که فقط ارسال اصل مقاله الزامی است .فایلهای ارسالی در این بخش باید در قالب یکی از پردازشگرهای
متن (مایکروسافت آفیس ،التکست ،اوپن آفیس ،پی دی اف و غیره) باشد.
سردبیر یا مدیر سامانه ،نو مقاالت دریافتی را مشخص میکنند.
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فرم بارگذاری فایل مقاله

در صورت لزوم ،فایل مشخصات
نویسندگان را به صورت جداگانه
در سامانه بارگذاری کنید.

توضیحات این بخش را به دقت مطالعه
کنید .فرمت فایلهای قابل قبول مشخص
شده است .فایل مقاله را به فرمت مناسب
ذخیره و ارسال کنید.

پس از انتخاب فایل مورد نظر،
دگمه ارسال فایل را کلیک کنید.
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 با انتخاب گزینه ارسال مقاله ،مجدد تأیید کنید که متقایی ارسال مقاله به سامانه نشریه هستید

در صورتی که فایل
به درستیی بارگذاری
شده باشد ،نام آن
در این قسمت
نمایش داده میشود

قبل را ارسال نهایی ،امکان حذف
فایل وجود دارد

در مواردی که سردبیر نامه پیش
فرض به عنوان تعهدنامه را در
سامانه وارد کرده باشد و همچنین
سواالت چک لیست را مشخص
مواردی که پررنگ است باید
انتخاب شود تا امکان ارسال
مقاله فراهم شود

کرده باشد ،این فرم نمایش داده
میشود.
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فرم نهایی ارسال مقاله

موارد ضروری که تکمیل یا ارسال
نشده باشد با رنگ قرمز در این
قسمت نمایش داده میشود

در صورتی که همه موارد به دقت وارد سامانه شده باشد ،گزینه ارسال
مقاله نمایش داده میشود .در غیر این صورت مانند این تصویر ،گزینه
ارسال مقاله فعال نیست.

در آخرین مرحله ،کلیه اطالعات واردشده در یک صفحه نمایش داده میشود تا آنها را دوباره مرور کنید .میتوانید با
برگشتن روی مراحل قبل ،ویرایش های الزم را انجام دهید و یا با کلیک روی گزینة ارسال مقاله ،کار را تمام کنید! از
آنجا که فرآیند ارسال مقاله طوالنی است و نیاز به اطالعات خاص دارد ،تمامی اطالعات واردشده (حتی در مرحله
مراحل در یک نشست کامل شود .هر اطالعاتی که از
تعیین نوع مقاله) در سامانه ذخیره می شود و الزم نیست تمام
www.sinaweb.net
مقاله در اختیار دارید را وارد کنید و روی دکمه «بعدی» کلیک کنید .اطالعات در سامانه ذخیره شده است .در
مراجعههای بعدی به سامانه ،گزینه مقاالت تکمیلنشده را انتخاب کرده و اطالعات جدید را وارد کنید.
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با تکمیل تمامی موارد ضروری ،گزینه ارسال مقاله فعال شده
و شما میتوانید مقاله خود را در سامانه نشریه ثبت کنید

با انتخاب گزینه ارسال مقاله ،تصویر بعدی مبنی
بر تأیید مجدد نمایش داده میشود
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با انتخهاب دگمهه ،OK
تصویر بعدی مبنهی بهر
ثبت مقالهه در سهامانه
نمایش داده میشود.

سردبیر نشریه پس از
بررسی و ارزیابی مقاله
دریافتی ،نتیجه را از طریق
همین سامانه به اطالع شما
میرساند.
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صفحه اختصاصی نویسنده

با ارسال مقاله ،تعداد مقاالت ارسال
شده و در دست بررسی نمایش
داده میشود .با انتخاب این گزینه
تصویر بعدی نمایش داده میشود.

برای دانلود مقاله ارسالی
این گزینه را انتخاب کنید

نویسنده میتواند با انتخاب این

برای پیگیری کد مقاله را به

گزینه برای پیگیری ،ایمیل یادآوری

خاطر داشته باشید.

به سردبیر ارسال کند.

اگر مقاله با موفقیت ارسال شود ،نام و مشخصات آن را در فهرست «مقاالت ارسال شده /در

www.sinaweb.net

دست بررسی» مشاهده خواهید کرد
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مقاالت نیازمند بازنگری
در صورتی که مقاله شما مورد بررسی و پذیرش اولیه قرار گیرد از شما درخواست میشود تا اشکاالت مربوطه را در یک دور
ه زمانی مشخص برطرف کرده و نسخه جدید را ارسال کنید .برای انجام این کار ،وارد سامانه شوید و از صفحه شخصی
نویسنده ،گزینه مقاالت نیازمند بازنگری را انتخاب کنید .اصالحات مورد نظر را انجام داده و سپس فایل قبلی را از سامانه
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 ،الزم 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 نو فایل را انتخاب کرده و فایل را بارگذاری کنید.



در بخش افزودن واژگان کلیدی چند واژه اصلی متناسب با مویو مقاله آورده میشود.

تعداد واژگان کلیدی الزم برای هر مقاله را مدیر سامانه و بر اساس
سیاستهای نشریه مشخص میکند.کلید واژگان نباید تکرار کلمات
موجود در عنوان مقاله باشند.
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