




ی پس از ورود یه صفحه ی کاربر

له خود، روی ارسال و پیگیری مقا

.کلیک کنید

ارسال مقاله جدید



نوع مقاله خود را انتخاب -1

(الرس/ترویجی/پژوهشی .)کنید

ر ممکن است نوع مقاله مد نظ**

ده شما در این نشریه تعریف نش

اب از بین انواع موجود انتخ. یاشد

.کنید

انتخاب نوع مقاله



عنوان مقاله خود را به صورت-1

.کامل وارد کنید

اه در صورت داشتن عنوان کوت-2

اجباری.)مقاله ، آن را وارد کنید

(نیست

سی عنوان کامل به زبان انگلی-3

.را نیز وارد کنید

وارد کردن عنوان مقاله

1

2

3



در صورتی که افرادی به -1

له عنوان نویسنده در نگارش مقا

با شما همکاری داشتند ، 

.مشخصاتشان را وارد کنید

1وارد کردن اسامی و مشخصات نویسندگان



در صورتی که نویسنده **

س مسئول شخص دیگریست ،پ

ورود مشخصات ایشان ، این 

.گزینه را انتخاب کنید

ه روی دکمه ی ذخیره نویسند-1

.کلیک کنید

باه در صورتی که به طور اشت-2

نام سایر نویسندگان را وارد 

کردید، روی آیکون های ستون

عملیات  برای ویرایش 

مشخصات و یا  حذف نویسنده

.کلیک کنید

2وارد کردن اسامی و مشخصات نویسندگان

1

2

**



درصورتی که نشریه دارای -1

بخش های مختلفی می باشد، 

بخش مورد نظرتان که مایلید

مقاله تان در آن چاپ شود را 

.انتخاب کنید

ان بعضی از نشریات این امک** 

.را دارند

انتخاب بخش نشریه



متن چکیده مقاله خود را وارد-1

.  کنید

متن چکیده به زبان دوم  را-2

.وارد کنید

به محدودیت تعداد کلمات **

که در صورتی! چکیده دقت کنید

جاز کمتر و یا بیشتر از بازه ی م

د، تعداد کلمات چکیده شما باش

یل سیستم به شما اجازه ی تکم

.مراحل بعدی را نمی دهد

وارد کردن چکیده

**

1

2



.کلید واژگان را وارد کنید-1

کلمات را از ( ،) با ویرگول * 

.هم جدا کنید

به محدودیت تعداد کلمات ** 

.چکیده دقت کنید

کلید واژگان

1

**



موضوع مقاله ی خود را از بین-1

موضوعات تعریف شده در 

.نشریه انتخاب کنید

ن بعضی از نشریات این امکا-2

را به شما می دهند که موضوعی

غیر از موضوعات تعریف شده ی

.  خودشان را وارد کنید

انتخاب موضوع

1

2



خود اگر توضیحی مربوط به مقاله

برای سردبیر دارید در این 

.قسمت وارد کنید

.این بخش اجباری نیست**

توضیحات تکمیلی در خصوص مقاله



ی بعضی از نشریات برای بررس

ی را مقاله از نویسندگان خود مبلغ

که در صورتی. دریافت می کنند

ریه دریافت مبلغ اولیه در آن نش

مت تعریف شده باشد در این قس

خود باید تصویر فیش پرداختی

ادی را بارگذاری کنید و یا در تعد

تصل از نشریات به درگاه بانکی م

.شوید

پرداخت هزینه بررسی اولیه مقاله



برخی نشریات از شما می خواهد

.یدتعدادی داور بهشان معرفی کن

ید معرفی داور به منزله ی تای**

اب ایشان به عنوان داور و یا  انتخ

داور برای داوری مقاله ی ارسالی

.شما نیست

اد شما موظف هستید به تعد** 

خواسته شده داور به نشریه 

.معرفی کنید

داوران پیشنهادی



ه دراین مرحله فایل های مربوط ب

.مقاله را بارگذاری کنید

نوع فایل را انتخاب -1

در روبه روی هر* عالمت .)کنید

دن نوع فایل به معنی اجباری بو

(بارگذاری آن فایل است

.یدسپس فایل را انتخاب کن-2

به فرمت های مجاز تعریف **

شما مجاز به .شده دقت کنید

ری بارگذاری فایل با فرمت دیگ

غیر از فرمت های تعریف شده  

.نیستید

حجم فایلی که بارگذاری***

.می کنید را در نشر بگیرید

بارگذاری فایل ها

1

2

**



هد در برخی از نشریات متن تع-1

نامه را به این صورت ازشما می 

در غیر این .)خواهند وارد کنید

صورت در مرحله ی بارگذاری 

فایل فرم امضا شده ی آن را 

. (بارگذاری می کنید

به پرسش های چک لیست -2

توجه کنید و در صورت رعایت 

موارد ذکر شده، آن ها را تیک 

.بزنید

نامه به سردبیر و چک لیست

1

2



ل در صورتی که تمامی مرحل قب

د، را به درستی انجام داده باشی

دکمه ی ارسال مقاله برای شما 

در غیر . )نمایش داده می شود

این صورت یکی از مراحل قبلی

.(را  به طور ناقص انجام داده اید

.یدروی ارسال مقاله کلیک کن-1

تکمیل ارسال مقاله

1



پس از تکمیل ارسال مقاله با

.چنین پیغامی مواجه می شوید

تاییدیه ارسال مقاله



اگر دکمه ی ارسال مقاله برای 

:شما نمایش داده نمی شود 

یکی از مراحل قبلی را  به طور

!ناقص انجام داده اید

شما در این قسمت سیستم به**

نشان می دهد که کدام مرحله را 

.به درستی انجام نداده اید

دکمه ی ارسال مقاله فعال نیست

**





"هارسال و پیگیری مقال"روی -1

.کلیک کنید

ری روی مقاالت نیازمند بازنگ-2

.کلیک کنید

.روی کد مقاله کلیک کنید-3

1مقاالت نیازمند بازنگری

1

3

1

2



ل در قسمت ارسال فایل نام فای

س اصل مقاله را تغییر دهید سپ

.بارگذاری کنید

2مقاالت نیازمند بازنگری



اگر دکمه ی ارسال مقاله برای 

:شما نمایش داده نمی شود 

یکی از مراحل قبلی را  به طور

!ناقص انجام داده اید

شما در این قسمت سیستم به**

نشان می دهد که کدام مرحله را 

.به درستی انجام نداده اید

نمایش داده نشدن دکمه ی ارسال مقاله





اگر در هنگام ارسال مقاله شخص

دیگری را به عنوان نویسنده 

مسئول انتخاب کردید، دیگر

ت دسترسی به ویرایش  در صور

.  ندارید... نیاز به بازنگری و 

ه ا به تنها می توانید وضعیت مقال

عنوان نوینده همکار مشاهده 

.کنید

.یدروی این گزینه کلیک کن-1

روی کد مقاله مورد نظر -2

.کلیک کنید

1پیگیری مقاالت ارسال شده به عنوان نویسنده همکار

1

2



می توانید وضعیت مقاله و 

اطالعات مربوط به آن را مشاهده

.کنید

2پیگیری مقاالت ارسال شده به عنوان نویسنده همکار





ده اگر نشریه مقاله را به نویسن

ا برای پرداخت هزینه انتشار و ی

:داوری مقاله ارسال کرد

مقاالت ارسال "روی گزینه -1

ت شده به نویسنده برای پرداخ

.  کلیک کنید"هزینه

.روی کد مقاله کلیک کنید-2

1بررسی نهایی/پرداخت هزینه انتشار مقاله

1

2



د را تصویر فیش پرداختی خو-3

.بارگذاری کنید

"ذخیره "روی دکمه ی-4

.کلیک کنید

2بررسی نهایی/پرداخت هزینه انتشار مقاله

3

4





ی برای تایید فایل های نهای-1

.. روی این گزینه کلیک کنید

.روی کد مقاله کلیک کنید-2

1تایید فایل های نهایی قبل از انتشار چاپی

1

2



برای دانلود فایل ها روی این-1

.گزینه کلیک کنید

2تایید فایل های نهایی قبل از انتشار چاپی

1



یر توضیحات خود برای سردب-2

.را در این بخش وارد کنید

در صورت لزوم فایل های مد -3

.نظر خود را بارگذاری کنید

روی دکمه ی ارسال تغییرات-4

.نهایی کلیک کنید

3تایید فایل های نهایی قبل از انتشار چاپی

2

3

4


