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پیام ها و "،"پیام ها و تغییرات مقاالت"،"ها و تغییرات عمومیپیام"سه بلوك وجود دارد "بخش مدیریت"در انتهاي صفحه ي 
که براي انجام مراحل بررسی اولیه تا تاییدیه مقاالت باید این سه بلوك را بررسی نمایید."تغییرات داوري

د و اقدامات را روي در این بلوك ها تمامی موارد جدید براي شما نمایش داده می شود و می توانید وارد هر کدام از موارد شوی
مقاالت انجام دهید.

بخش اول: مشاهده و فعال سازي ثبت نام شدگان جدید
)نشدهمشاهده(جدیدشدگاننامثبت

کلیک کرده وارد ")نشدهمشاهده(جدیدشدگاننامثبت"نه روي گزی"پیام ها و تغییرات عمومی"در بخش مدیریت قسمت . 1
صفحه شوید.

کاربر، کاربران را از هرناممجاورcheck boxازشده،مشاهدهعنوانبهکاربرانزدن (تیک)توانید با عالمت. در این صفحه می2
.(بعد از تیک کلید تایید را بزنید)خارج نماییدنشدهمشاهدهکاربرانفهرست

)ورودامکانعدم(فعالغیرشدگاننامثبت
تنظیم کرده باشید، باید کاربران را بعد از ثبت نام تایید "السازي توسط مدیر پایگاهفع"اگر روش فعالسازي کاربران را روي حالت 

کنید. 
کلیک کرده ")ورودامکانعدم(فعالغیرشدگاننامثبت"نه یروي گز"پیام ها و تغییرات عمومی"در بخش مدیریت قسمت . 1

وارد صفحه شوید.
کاربر، دسترسی کاربران براي هرناممجاورcheck boxازفعال شده،عنوانبهبرانکارزدن (تیک). در این صفحه باید با عالمت2

ورود به سایت را فعال نمایید.

بعد از ثبت نام به سایت دسترسی داشته باشند می توانید از پایگاه،اگر می خواهید کاربران بدون فعال شدن توسط مدیرتوضیحات:
را در حالت "کاربرانفعالسازي"تنظیمات ثبت نام) گزینه ←تنظیمات مربوط به کاربران ←قسمت (منوي راست در بخش مدیریت 

قرار دهید."بدون نیاز به فعال سازي"
.بودنخواهندسایتکاربرانویژههايفرموهابخشمشاهدهوپایگاهبه) Login(ورودبهقادرفعالغیرکاربراننکته:
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ال مقاالت به عوامل داوريبخش دوم: بررسی اولیه و ارس
بررسی فایل هاي مقاالت 

کلیک کرده وارد "نگارندهتوسطشدهارسالجدیدمقاالت"روي گزینه "پیام ها و تغییرات مقاالت"قسمتدر بخش مدیریت . 1
(براي ورود مستقیم به این بخش، به بخش فهرست و پرونده مقاالت مراجعه کنید)صفحه شوید.

(کد پرونده، نام ارسال کننده، عنوان مقاله و ...) نمایش داده می شود.شده به پایگاه حه مقاالت جدید ارسال. در این صف2
روي کد کلیک کرده تا وارد پرونده مقاله مورد نظر شوید.. بر3
اي مقاله از جمله (فایل اصلی را کلیک کنید تا زیرمنوي آن باز شود سپس فایل ه"فایل هاي مرتبط"سرتیتر. بعد از ورود به پرونده 4

) را بررسی نمایید.و فایل بدون نام و ...
اقدامات (یعنی: فایل اصلی کامل و درست و فایل بدون نام بصورت بی نام ارسال شده بود)در صورتی که فایل ها صحیح بودند. 5

بعدي (ارسال به عوامل داوري) را انجام دهید.
) که در زیر توضیح داده شده مراحل را انجام اصالح توسط نویسندهاز (روش دوم ترجیحا دند . در صورتی که فایل ها ناقص بو6

دهید.

در صورتی که فایل بدون نام از طرف نویسنده به صورت بی نام ارسال نشده بود دو راه براي اصالح آن دارید::توضیحات

(اصالح توسط مدیر پایگاه)روش اول
نید.شده را بی نام کsaveرا بزنید سپس فایل okرا انتخاب کرده saveکنید گزینه کلیکبی نامروي فایل.1
در انتهاي صفحه فایل اصالح و کلیک کرده "ویرایش مقاله"روي گزینه "بخش ویژه مدیریت مقاله"قسمتمقالهمجدد از پرونده.2

بزنید.کلید تایید را نمایید،فراگذاري "بدون نامفایل "شده را در قسمت 

(اصالح توسط نویسنده)روش دوم
و کلید قرار دهید"آماده ویرایش توسط ارسال کننده"در حالت" بخش ویژه مدیریت مقاله"وضعیت اصلی مقاله را از قسمت . 1

.بروزرسانی وضعیت را کلیک کنید
متن مورد ردهکلیک کHTML editorکلیدروي "توضیحات ضمیمه"جهت اطالع نویسنده براي انجام اصالحات از قسمت . 2

.بنویسیدنظر را در کادر 
قرار دهید و کلید تایید را بزنید."قابل مشاهده کردن و ارسال توضیح ضمیمه براي فرستنده مقاله"کشوي زیر کادر را در حالت .3
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: توضیحات
منوي راست "بخش مدیریت"از ،رونده آن مقاله شویداگر قبال مقاله اي را مشاهده یا بررسی کرده اید و می خواهید مجدد وارد پ. 1

را کلیک کنید."فهرست و پرونده مقاالت"←"بخش مقاالت"گزینه 
) مقاله مورد نظر را پیدا کنید همچنین تمامی ارسال کننده، عبارت مورد نظر و .... در این صفحه می توانید با جستجوي (کد مقاله،2

،قرار دارند که می توانید در صورت کم بودن تعداد مقاالت(فهرست و پرونده مقاالت)ایین صفحهمقاالت در دست بررسی نیز در پ
.و اقدامات الزم را انجام دهیدمقاله مورد نظر را از مابین آنها پیدا کرده و براي وارد شدن به پرونده روي کد مقاله کلیک کنید

ارسال براي دبیرعلمی و بررسی نتایج پاسخ
.کنیدارسال دبیر علمیآن را براي می توانید در صورت کامل و صحیح بودنفایل هاي مقالهبررسیبعد از 

ارسال براي دبیرعلمی
کلیک کرده تا زیرمنوي آن باز شود در این قسمت یک گزینه با عنوان "بخش ویژه مدیریت مقاله". از پرونده مقاله روي گزینه1
.، روي آن کلیک کنیدمی بینید"ارسال براي دبیر علمی"
دبیر علمی مورد نظر را انتخاب کرده نوع دسترسی را نیز انتخاب کنید در انتها کلید تایید را بزنید. در صفحه باز شده. 2

بررسی پاسخ دبیرعلمی
توسط دیجدهیلاویبررسجینتا"روي گزینه "پیام ها و تغییرات داوري"بخش مدیریت قسمت از. براي بررسی پاسخ دبیر علمی 1
کلیک کرده وارد صفحه شوید."یعلمریدب
مشاهده کنید سپس وارد پرونده مقاله شوید و اقدامات الزم را انجام دهید.پاسخ دبیرعلمی را "view". با کلیک بر روي گزینه2

راهنما بروید و طریقه ارسال به همین"بخش سوم"در صورتی که دبیر علمی درخواست اصالحات از نویسنده را داشته باشد به نکته:
.، در غیر اینصورت می توانید اقدام به ارسال مقاله براي سرگروه جهت تعیین داور نماییدنویسنده را مطالعه کرده
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داوران انتخاب شدهارسال براي سرگروه ها و بررسی 
بهارسال مقالهبرايسال نمایید در غیر اینصورت براي سرگروه داوري ارمقاله رالمی اصالحاتی درخواست نکرده باشداگر دبیر ع

به بخش سوم راهنما مراجعه کنید.جهت اصالحاتنویسنده

ارسال براي سرگروه
کلیک کرده تا زیرمنوي آن باز شود در این قسمت یک گزینه با عنوان "بخش ویژه مدیریت مقاله". از پرونده مقاله روي گزینه 1
.، روي آن کلیک کنیدنیدمی بی"ارسال براي سرگروه"
نوع دسترسی را نیز انتخاب کنید در انتها کلید تایید را بزنید. در صورت نیاز . سرگروه مورد نظر را انتخاب کرده 2

بررسی پاسخ سرگروه
دیجدداوران"روي گزینه "پیام ها و تغییرات داوري"از بخش مدیریت قسمت ،. براي بررسی داور انتخاب شده توسط سرگروه1

کلیک کرده وارد صفحه شوید."هاانتخاب شده توسط سرگروه
پرونده واردهر مقاله را مشاهده نمایید سپس روي کد مقاله مورد نظر کلیک کرده "داوران پیشنهاد شده". در این قسمت می توانید 2

.کنیدشوید و مقاله را براي داوران اعالم شده ارسال 

داوريپاسخارسال براي داوران و بررسی
ارسال براي داور

کلیک کرده تا زیرمنوي آن باز شود در این قسمت یک گزینه با عنوان "بخش ویژه مدیریت مقاله". از پرونده مقاله روي گزینه 1
.، روي آن کلیک کنیدمی بینید"ارسال براي داور"
سپس کلید تایید را به فرم مورد نظر تغییر دهید "پیش فرضفرم داوري "و در صورت نیاز . داور یا داوران مورد نظر را انتخاب کرده2

را بزنید.

پاسخ داوربررسی 
جینتا"روي گزینه "پیام ها و تغییرات داوري". براي بررسی پاسخ داوران (فرم هاي داوري پر شده) از بخش مدیریت قسمت 1

کلیک کرده وارد صفحه شوید."توسط داوران دیجديهايداور
پاسخ داور را مشاهده کنید سپس وارد پرونده مقاله شوید و اقدامات الزم را انجام دهید."view"یک بر روي گزینه با کل. 2
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در صورتی که داور درخواست اصالحات از نویسنده را داشته باشد به بخش سوم همین راهنما بروید و طریقه ارسال به نویسنده نکته:
قدامات الزم دیگر را انجام دهید.را مطالعه کرده، در غیر اینصورت ا

ارسال براي داور نهایی و بررسی نتایج پاسخ
داور نهایی و داور نهایی با توجه به پاسخ داوري هاي انجام شده قبلی که در صفحه خود می تواند مشاهده کند اقدام به پر کردن فرم 

اعالم نظر می نماید.

ارسال براي داور
کلیک کرده تا زیرمنوي آن باز شود در این قسمت یک گزینه با عنوان "بخش ویژه مدیریت مقاله"گزینه . از پرونده مقاله روي1
.، روي آن کلیک کنیدمی بینید"ارسال براي داور"
قسمت براي انتخاب به عنوان یک از کشوهاي انتخاب داور یک تیک داور نهایی را بزنید (جلوي هرسپسرا انتخاب کنید. داور 2

. کلیک کنیددر انتها کلید تایید را ) بزنیدر نهایی وجود دارد که می توانید آن را تیک داو

نهایی پیش فرض می توانید فرم مورد نظر را براي داور نهایی انتخاب کرده سپس کلید تایید را در صورت نیاز به تغییر فرم داورنکته:
بزنید.

نهاییبررسی پاسخ داور
يداورجینتا"روي گزینه "پیام ها و تغییرات داوري"(فرم داوري پر شده) از بخش مدیریت قسمت رنهاییاو. براي بررسی پاسخ د1

کلیک کرده وارد صفحه شوید."توسط داوران دیجديها
پاسخ داور را مشاهده کنید سپس وارد پرونده مقاله شوید و اقدامات الزم را انجام دهید."view". با کلیک بر روي گزینه 2

می دارند که "انصراف"در صفحه خود گزینه اي با عنوان هر یک از عوامل داوري (دبیر علمی، سرگروه داوري، داور) :1توضیحات
.بزننددکمه انصراف را ند مقاله اي انجام دهکه نمی خواهند اقدامی روي در صورتیتوانند 

گزینه " پیام ها و تغییرات داوري"قسمت "بخش مدیریت"را از عوامل داوريمدیر پایگاه می تواند موارد انصراف داده شده توسط 
انصراف داده شده يهايداور، داورشنهادیها از پسرگروهدیجديهانصرافای، علمریتوسط دبدیجدهیاولیبررسجیتانهاي (

و تی: وضعيداورتیوضع"قسمت همچنین می توانید از پرونده مقالهد.اقدامات الزم روي آنها انجام دهد و) مشاهده نمای،دیدج
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د.انصراف ها را بررسی نمایوضعیت"يدر مراحل مختلف داوریبررسجینتا

هر از عوامل داوري یا بررسی وضعیت آنها براي در صورتی که به عنوان مدیر پایگاه نیاز به بررسی مجدد پاسخ هر یک :توضیح کلی
در مراحل یبررسجیو نتاتی: وضعيداورتیوضع"شوید و از قسمت مورد نظروارد پرونده مقالهمی توانید داشته باشید ايمقاله 

وضعیت و پاسخ عوامل داوري را مشاهده نمایید."يمختلف داور

تنظیم و ویرایش نامه هاي پیش فرض
که متنی به صورت پیش اي پیش فرض آن دسته از نامه هایی هستند که براي (نویسنده، عوامل داوري و ...) ارسال می شوندنامه ه

فرض براي آنها تعریف شده است در صورت نیاز به تغییر متن نامه هاي پیش فرض می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

مشاهده پوشه ها و فایل ها شوید.←ریت فایل ها و پوشه ها مدی".  از منوي راست در بخش مدیریت وارد 1
شوید در این صفحه می توانید نامه هاي پیش فرض برنامه را توسط "ep_txts←سپسو yekta_program". وارد پوشه ي 2

گزینه ویرایش هر نامه تنظیم نمایید.
خارج نمایید، متن نامه براي شما نمایش داده می HTMLحالت . روي گزینه ویرایش نامه مورد نظر کلیک کرده سپس کادر را از 3

شود.
. می توانید متن نامه را به دلخواه تغییر دهید.4

کد هایی وجود دارند که نباید آنها را تغییر دهید و هر یک باید در جاي خود قرار هابه خاطر داشته باشید در متن نامهتذکر مهم:
نویسندهنشان دهنده عنوان مقاله است و بعد از ارسال نامه براي __ARTICLE_TITLE_FA__کد داشته باشند. (به عنوان مثال 

به جاي این کد درج می شود)نویسندهمورد نظر عنوان مقاله

فعال سازي گواهی داوري
راحل زیر را انجام دهید:مدیر پایگاه می تواند از طریق پایگاه براي داوران برنامه گواهی داوري صادر نماید. براي این کار م

شوید."تنظیمات بخش داوري←راهنما و تنظیمات اولیه ←بخش داوري الکترونیک ". از منوي راست در بخش مدیریت وارد 1
و ساعت و امتیاز را نیز ا خودکار را انتخاب نماییدیرا پیدا کرده و یکی از دو حالت دستی "تنظیمات گواهی داوري". سپس سرتیتر 2

. در انتها کلید تایید را بزنیدکردهیم تنظ
داوران می توانند از انتهاي صفحه داوري خود گواهی مورد نظر را دریافت وضعیت را در حالت خودکار قرار دهید در صورتی که. 3

ه ي هر داور  را براي مقاله یا مقاالت داوري شدهر بارنمایند و در صورتی که وضعیت را در حالت دستی قرار دهید مدیر پایگاه باید 
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آنها تنظیم و ارسال نماید.
براي ورود به "بخش مربوطهيداوريهایگواهدییو تایبررس"از لینک . در صورتی که گزینه را در حالت دستی قرار دادید 4

صفحه تنظیم و ارسال به داوران استفاده نمایید.
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بخش سوم: ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالحات
به نویسنده جهت اصالحات ارسال 
دبیرعلمیاله به نویسنده جهت اصالحاتارسال مق

. وارد پرونده مقاله مورد نظر شوید.1
قرار "آماده ویرایش توسط ارسال کننده"کلیک کرده و وضعیت مقاله را در حالت "بخش ویژه مدیریت مقاله". روي گزینه ي 2

را بزنید."به روزرسانی وضعیت"دهید و کلید 
در پرونده مقاله کلیک کنید تا زیرمنوي "يدر مراحل مختلف داوریبررسجیو نتاتی: وضعيداورتیوضع"روي گزینه ي سپس . 3

آن باز شود.
نمایید.بررسیپاسخ دبیرعلمی را کلیک کرده و "مشاهده"روي گزینه "یعلمریوضعیت بررسی اولیه توسط دب". از قسمت 4
دن پاسخ دبیرعلمی (اصالحات خواسته شده) از دو روش می توانید استفاده نمایید:. براي قابل مشاهده کر5

روش اول:
.. موارد اصالحی را از فرم پرشده دبیرعلمی کپی کنید1
pasteکلیک کنید و موارد کپی شده را در کادر HTML editorروي کلید"توضیحات ضمیمه". در پرونده مقاله از قسمت 2

نمایید.
قرار "قابل مشاهده کردن و ارسال توضیح ضمیمه براي فرستنده مقاله"وضعیت را در حالت س کشوي زیر کادر را باز کرده و . سپ3

دهید و کلید تایید را بزنید.

روش دوم:
.تایپ نمایید)(یا خالصه اي از موارد را در فایل نماییدpasteموارد اصالحی را از فرم دبیرعلمی کپی کرده و در یک فایل وورد . 1
کلیک کرده و فایل وورد را "افزودن فایل ضمیمه (پیوست) جدید"روي گزیته "فایل هاي مرتبط"در پرونده مقاله از قسمت . 2

فراگذاري کنید.
فایل تغییر مشخصات و دسترسی هاي"را زده و الباقی تیک ها را بردارید، کلید "ارسال کننده مقاله"سپس تیک قابل مشاهده براي . 3

را بزنید."هاي پیوست

داوريارسال مقاله به نویسنده جهت اصالحات 
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. وارد پرونده مقاله مورد نظر شوید.1
قرار "آماده ویرایش توسط ارسال کننده"کلیک کرده و وضعیت مقاله را در حالت "بخش ویژه مدیریت مقاله". روي گزینه ي 2

.را بزنید"به روزرسانی وضعیت"دهید و کلید 
در پرونده مقاله کلیک کنید تا زیرمنوي آن "يدر مراحل مختلف داوریبررسجیو نتاتی: وضعيداورتیوضع"روي گزینه ي . 3

باز شود.
را "قابل مشاهده کردن نتیجه براي فرستنده مقاله"سپس پاسخ داور مورد نظر را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالحات گزینه . 4

رشده ي داور براي نویسنده قابل مشاهده شود.بزنید تا فرم پ
(گفته . براي قابل مشاهده کردن پاسخ داور (اصالحات خواسته شده) می توانید از هر کدام از دو روش ذکر شده براي دبیرعلمی5

نیز استفاده کنید. )صفحه قبلشده در 

نده قابل مشاهده کنید، اطالعات را در فایل وورد درج کرده و ا براي نویساگر می خواهید مجموعه اي از اصالحات چند داور رنکته:
آماده ") براي ارسال به نویسنده استفاده نمایید. (تذکر: فراموش نکنید وضعیت مقاله را در حالت قبلصفحه از روش دوم (ذکر شده در

قرار دهید)"ویرایش توسط ارسال کننده

ارسال کننده مقالهبررسی مقاله اصالح شده 
راي بررسی فایل اصالحی نویسنده:ب

کلیک کرده و وارد پرونده "توسط نگارندهافتهیرییمقاالت تغ"روي گزینه "پیام ها و تغییرات مقاالت"قسمت. از بخش مدیریت 1
مورد نظر شوید.

رسی نمایید.و ... را بر"بدون نام"و "اصلی"کلیک کنید و فایل هاي "فایل هاي مرتبط". در پرونده روي گزینه 2
. بعد از بررسی فایل ها در صورت عدم وجود مشکل اقدامات الزم را انجام دهید.3

در صورتی که فایل ها اصالح شده نبودند یا به عنوان مثال نویسنده اشتباها در فایل بدون نام فایل بانام فراگذاري کرده بود توضیحات:
دو راه براي اصالح دارید:

وسط مدیر پایگاه)اول: (اصالح تروش
کرده و آن را بی نام کنید.save. فایل اصالح شده را روي دسکتاپ خود1
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را بزنید و در انتهاي صفحه فایل بی نام شده در "ویرایش مقاله"گزینه "بخش ویژه مدیریت مقاله". سپس از پرونده مقاله قسمت 2
.را بزنیدو کلید تاییددسکتاپ را جایگزین فایل بی نام قبلی نمایید

دوم: (اصالح توسط نویسنده)وشر
هید و ماده ویرایش توسط نویسنده قرار دوضعیت اصلی مقاله را در حالت آ" بخش ویژه مدیریت مقاله". در پرونده مقاله از قسمت 1

کلید به روزرسانی وضعیت را کلیک کنید.
الع دهید که مجدد فایل ها را به صورت صحیح فراگذاري در کادر توضیحات به نویسنده اط"توضیحات ضمیمه". سپس از قسمت 2

کلیک کنید و براي نویسنده متنی بنویسید تا فایل هاي صحیح HTML editorروي کلید  "توضیحات ضمیمه"از قسمت (نماید. 
)د.کنرا مجدد فراگذاري 

قرار دهید و کلید تایید را بزنید."رستنده مقالهقابل مشاهده کردن و ارسال توضیح ضمیمه براي ف". کشوي زیر کادر را در حالت 3

مقاله ثبت خواهد شد پس براي بررسی هر نوع اقدام انجام االت انجام داده اید در پرونده هر اقدامی که برروي مقبه یاد داشته باشید:
کنید.مراجعهشده قبلی، به پرونده مقاله مورد نظر 

فعال سازي گواهی پذیرش مقاله
را دریافت نماید.ت خود مقاله می تواند از طریق پایگاه گواهی پذیرش مقاالنویسنده

شوید."گواهی پذیرش مقاالتتنظیم←بخش مقاالت". از منوي راست در بخش مدیریت وارد 1
مورد نظر را در یکی از حالت هاي فعال "ارسال کنندگانيمقاالت برارشیپذیبخش گواه"تیوضع. در انتهاي صفحه ذکر شده 2

.قرار دهید
در کادر مربوطه درج کنید.واهی در آن وضعیت ها صادر شود . سپس وضعیت هاي مورد نظر را که می خواهید گ3
) "مقاالتيهاتیانواع وضع"شده و سرتیتر "تنظیمات ویژه مقاالت←بخش مقاالت "(. براي اطالع از فهرست وضعیت ها وارد 4

وضعیت نوشته شده در کادر هر که در جلوي وضعیت مورد نظر را "شناسه"توضیح فارسی وضعیت ها سپس با توجه بهرا پیدا کنید
.درج کنیدذکر شده در باال 

در صفحه شخصی نویسنده قابل دریافت می باشد.مقالهرشیپذگواهی. 5
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انتشار و آرشیو کردن مقاالت
بت بودن یا نبودن مقاالت (پرونده داشتن یا نداشتن مقاالت) در پایگاه براي منتشر کردن مقاالت دو راه وجود دارد که بسته به ث

می توان یکی را انجام داد.

مراحل زیر را انجام دهید: (توسط کاربر ارسال شده اند)الف) براي آرشیو مقاالتی که در سایت داراي پرونده هستند
در پرونده اطالعات نهایی مقاله را  "ویرایش مقاله"شوید و از قسمت وارد پرونده هر یک از مقاالتی که می خواهید منتشر کنید. 1

قرار داده کلید تایید را بزنید."فایل اصلی نویسندگان"را در قسمت PDFوارد نمایید و فایل
.درا بزنی"به روزرسانی وضعیت"و کلید قرار دهید"پذیرفته شده"در حالت هر مقاله را از پرونده توضعیت مقاال. 2
.را انتخاب کنید"مدیریت نسخه هاي نشریه"←"مدیریت نشریه"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه. 3
. بر روي افزودن نسخه جدید کلیک کنید.4
در کا"تعیین مقاالت منتشر شده در این شماره". اطالعات مورد نظر مانند دوره، شماره، سال، ماه و ... را تکمیل کرده و از قسمت 5

و گزینه ي تایید را بزنید.کنید، شماره صفحات را درج نماییدمقاالت مورد نظر را انتخابهاي کشویی را باز کرده و 

باید وضعیت مقاله را از پرونده در حالت پذیرفته شده "تعیین مقاالت منتشر شده در این شماره"براي انتخاب مقاالت در قسمت نکته:
رد نظر نمایش داده شود.قرار دهید تا در کادر مو

ب) درصورتی که مقاالت در سایت داراي پرونده نباشند: 
.را انتخاب کنید"مدیریت نسخه هاي نشریه"←"مدیریت نشریه"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه. 1
. روي افزودن نسخه جدید کلیک کنید.2
... را تکمیل کرده، گزینه ي تایید را بزنید.. اطالعات مورد نظر مانند دوره، شماره، سال، ماه و3
را انتخاب کنید و اطالعات مقاله اول را وارد نمایید براي "افزودن مقاله جدید"←"بخش مقاالت"از منوي سمت راست گزینه. 4

مقاالت را به صورت تک تک اطالعات کلیک کرده و به همین شکل "افزودن مقاله جدید"افزودن مقاالت بعدي نیز مجدد روي 
وارد کنید.

گزینه ي "افزودن مقاله جدید"در صفحه بودند،پرونده نيداراتیکه مقاالت در سایدرصورتتوجه داشته باشید:بسیار مهمنکته
باید انجام دهید)مقاالت ثبت نشده در پایگاه در مورد فقط(این کار را ) قرار دهیدadminرا مدیر پایگاه ("ارسال کننده مقاله"

.مورد نظر را حتما انتخاب نمایید"شماره نشریه"همچنین 


