
راهنماي سردبير

مراحل كلي انجام كار

صورت براي داور شده را در صورت لزوم  براي دبير تخصصي و در غير ايندريافتجديدمقاالتدبير،سر
مقـاالت . كندمياتخاذراالزمتصميماتآناساسبروكردهمشاهدهراسپس نظر دريافتي ، كندارسال مي
ارسـال ادبي/ فنيويراستاربرايسردبيروسيلهبهاست،گرفتهقرارريهتحريهيأتتأييد موردكهشدهداوري
.كنندپيدا ميانتشارمجلهسايتدرسردبيرتأييدباآراييصفحهازپسشدهويراستاريمقاالت. شودمي

.)1شكل...(دشويرو ميهاي مشابه تصوير زير روبپس از ورود به صفحه شخصي خود با صفحه

.)2شكل(شويد ميسردبير ، وارد صفحه شخصيسردبيرلينك با كليك روي

1شكل



2شكل

.كندپيدا، كد مقاله مورد نظررا از لينك جستجوبا استفادهتواند براي پيگيري يك مقاله به خصوصسردبير مي

.
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هـاي  تـا گزينـه  كـرده مورد نظر كليك كد مقالهدا روي براي رسيدگي به مقاالت دريافتي از نويسندگان، ابت
مشخصـات  اطالعات مقاله روي لينـك  ديدنسپس براي ،يدآموجود و لينك مشخصات مقاله به نمايش در

.)3شكل(فايل اصلي مقاالت در مشخصات مقاله موجود است.شودكليك مقاله

.كنيداستفاده فهرستتصميم ديگر از دبير تخصصي و براي اتخاذفهرست براي انتخاب دبير تخصصي از 
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.كنيدالزم را تكميل با انتخاب هر گزينه، فيلدهاي 

:انتخاب داوران مقالهبه عنوان مثال انتخاب گزينه 



را انتخـاب  داور به مقالهافزودن گزينه ،سپسداور مورد نظر را انتخاب كنيدابتدا،داوران موجودفهرستاز
.تا چند داور به مقاله اضافه شودكنيدتوانيد اين مرحله را چندين بار تكرار مي.كنيد

افزودن فايل براي داوراندر قسمت داور براي داوري مشاهده كندتا هايي را كه نياز است تمامي فايلسپس 
فايـل فقـط بـراي آن داور و در غيـر     شود،خاب ، اگر نام داوري انتفقط براي داوردر قسمتكنيد،انتخاب 

.شودداورهاي اضافه شده به مقاله ارسال ميبراي تماميهافايلبا فشردن گزينه ارسال صورتاين

.شودداوران ارسال مي/ ، مقاله براي داورذخيرهبا فشردن گزينه انتهادر



،ايـد كردهبه دبير تخصصي ارسال كه قبالًراد مقاالتيتوانيميمقاالت ارسال شده به دبير تخصصيدر لينك 
.كنيدمشاهده 



و سـپس  كـد مقالـه  توانيد با كليك روي شما مي. شودمقاله پس از بررسي دبير تخصصي وارد اين لينك مي
ـ   و سـپس كـرده ، نظر دبير تخصصي را مشـاهده  مشخصات مقالهكليك روي  ه مناسـب از  بـا انتخـاب گزين
.كنيدتصميم الزم را اتخاذ ،انتخاب كنيدفهرست 
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و وضعيت مقاله بـه  انتخاب كنيدفهرست،كد مقالهبا كليك روي مقاالت ارسال شده براي داوراندر لينك 
كـه در ايـن   اگر داور مقاله را قبول كرده باشد، شما كلمه قبول را مشـاهده خواهيـد كـرد   .يدآنمايش در مي

فـرم  در قسـمت  مشـاهده توانيـد روي لينـك   مـي در اينجا (شودديده مي... فرم داوري و ،نظر داور حالت
.)شودمالحظه داوريتا فرمكردهكليكداوري

با كليـك  . شوندداور مقاله ، وارد لينك مقاالت داوري شده ميبه وسيلهمقاالت پس از انجام مراحل داوري 
توانيـد روي لينـك   مـي (شـود مشاهده مي... ، نظر داور، فرم داوري و انتخاب كنيدفهرست،كد مقالهروي 

.)شودتا فرم داوري مالحظه كردهكليك يفرم داوردر قسمت مشاهده

.، گزينه مورد نظر خود را انتخاب كنيدانتخاب كنيدفهرستزتوانيد اميحاال



ييـد ويراسـتار،   أشود و پـس از ت ادبي ارسال مي/اند، به ويراستار فنيوسيله داوران پذرفته شدهمقاالتي كه به
ا كليك بپذيرفته شده براي انتشارپس از وارد شدن مقاله به قسمت .شوند براي نشر الكترونيكي انتخاب مي

مـاده  آخاب مقالـه بـه عنـوان    تپس از ان(توان آن را به عنون مقاله آماده انتشار انتخاب كردروي كد مقاله مي
.)انتشار، مقاله به وسيله كاربران در سايت قابل ديدن است



هـاي  شود تـا فايـل  اي به نويسنده ارسال ميكند، نامهنكه سردبير مقاله را به عنوان آماده انتشار انتخاب ميپس از اي
.تكميلي براي چاپ مقاله را ارسال كند

مقـاالت حـذف شـده   ، مقاله به لينـك  كنداي را حذف اگر سردبير در هر قسمتي از مراحل انجام كار، مقاله
كه مقاله از اين لينـك حـذف شـود، ديگـر امكـان بازگردانـدن آن       جه داشته باشيد چنانتو. شودفرستاده مي

.نيست


