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جهت اصالح ضربدرها و ورود منابع روی 

هر مقاله کلیک کنید "ویرایش"  

شوید. "مدیریت نسخه های نشریه"وارد   

 تیک نسخه یا نسخه های مورد نظر را بزنید.

بزنید.تیک نسخه یا نسخه های مورد نظر را   



 

 

 

 

 

 ویرایش" برای ورود منابع به روش صحیح روی لینک 

کلیک کنید "آنها پیوندهای و منابع فهرست  

 کلیک کنید.



 

 

 

 

 

 

 

سپس برای دریافت منابع به همراه کدها 

بزنید.روی این لینک   

 .( منابع را در کادر وارد کنید1

نکته: هر منبع باید در یک سطر 

درج شود و برای کپی کردن 

مقاله  wordمنابع از فایل 

 استفاده نمایید.
( کلیک کنید.2  
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( کلید ورود را بزنید.3  



 

 

 

 

 

 

 

( منابع در کادرهای مجزا نمایش داده می شود آنها را بررسی 1
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 حتما تایید هر دوبخش را کلیک کنید

 ،بعد از تکمیل مراحل

در به همراه کد رفرنس ها 

صفحه چکیده مقاله باید 

 نمایش داده شود.



 :نهایی: ارسال سفارش به شرکت حلهمر

 

 

 کلیک کنید


