بسمه تعالی

مستند آموزش گام به گام استفاده از
سامانه یکپارچه مدیریت نشریات

جامعة المصطفی

العالمیة

جهت ورود به سامانه باید پست الکترونیکی و رمز عبور خود را وارد نمائید.

برای اینکه اطالعات ورودی این بخش در رایانه شما ذخیره گردد گزینه "مرا به یاد بسپار" را به سمت چپ کلیک نمایید.
چنانچه ثبت نام ننموده اید با کلیک بر روی گزینه "ثبت نام" اطالعات زیر را تکمیل نمایید.

و در نهایت چنانچه رمز عبور را فراموش نموده اید بر روی گزینه "بازیابی رمز عبور " کلیک نمایید و آدرس ایمیل خود را
وارد نمایید.

پس از ورود به سامانه نام و نام خانوادگی شما در سمت چپ قابل نمایش است .

نویسنده
در لیست منوهای باالی صفحه بخش خانه وجود دارد شامل  5بخش زیر می باشد :

 -1کارتابل :
مقاله در این بخش توسط نویسنده ایجاد می شود و به نشریه ارسال می گردد .
در صورتی که مقاله ای کامل نشده باشد در بخش مقاالت ناتمام نمایش داده خواهد شد .

در پنل نویسنده جهت مشاهده

و ویرایش

جهت ارسال مقاله جدید برروی آیکون

پروفایل برروی آیکون موردنظر کلیک نمایید .

کلیک نموده  .این بخش در قسمت پنل ها توضیح داده خواهد شد .

چنانچه مقاله ای را به اتمام نرسانده باشید بر روی آیکون
خواهد شد .
اگر می خواهید از مراحل ارسال مقاله جدید
دانلود نمایید .

کلیک نمایید  .این بخش در قسمت پنل ها توضیح داده

آگاهی یابید راهنمای ارسال مقاله که به صورت  pdfمی باشد را

 -2مشاهده پروفایل  :با کلیک برروی این گزینه پروفایل هر شخص قابل مشاهده می باشد.

 -3ویرایش پروفایل  :جهت ویرایش پروفایل خود می توانید از این گزینه استفاده نمایید .

 -4شماره حساب ها  :با استفاده از این بخش می توانید شماره حساب خود را ویرایش نمایید .

 -5تغییر پسورد  :با کلیک برروی این گزینه می توانید رمز عبور کاربری خود را تغییر دهید و با رمز جدید وارد
سیستم شوید .

پنل نویسنده
ارسال مقاله :
ارسال مقاله جدید

:

جهت ارسال مقاله جدید  ،نشریه موردنظر را از صفحه زیر انتخاب نمایید :

پس از مطالعه قوانین ارسال مقاله به نشریه  ،گزینه قبول دارم را انتخاب نمایید :

پیغامی ظاهر می شود که با تایید آن وارد مرحله تکمیل اطالعات مقاله می شوید .

در قسمت ویرایش مقاله اطالعات مربوط به مقاله خود را تکمیل نمایید  ،در پایان گزینه ذخیره را انتخاب نمایید .

پس از ذخیره طرح جهت نمایش اطالعات و ارسال به نشریه  ،گزینه های بازگشت به لیست و ارسال به نشریه را کلیک
نمایید .

با انتخاب گزینه بازگشت به لیست به پنل مقاالت ناتمام رفته و گزینه ارسال به نشریه را جهت ارسال مقاله کلیک نمایید .

مقاالت من :
مقاالت ناتمام :

در این قسمت لیست مقاالت می باشد که مراحل ایجاد آن شرو شده ولی هنوز به نشریه ارسال نشده است.
برای ارسال مقاالت ناتمام می بایست تمامی فیلد های ضروری مقاله و همچنین فیلد های ضروری پروفایل خود را تکمیل
نمایید.
برای ویرایش مقاله به قسمت عملیات رفته و کلید ویرایش را بزنید
برای ارسال مقاله به نشریه به قسمت عملیات رفته و کلید ارسال به نشریه را بزنید.

جهت ویرایش مقاله برروی آیکون
آیکون ارسال به صورت

و حذف مقاله برروی آیکون

در قسمت عملیات کلیک نمایید  .در صورتیکه

باشد یعنی مقاله ناقص می باشد و اگر آیکون به شکل

توانید مقاله را ارسال نمایید .
در صورت تایید پیغام زیر مقاله به نشریه ارسال خواهد شد .

باشد یعنی مقاله کامل بوده و می

همه مقاالت :

در این قسمت تمام مقاالت و وضعیت آنها نمایش داده خواهد شد و نظرات داوران را نیز خواهید دید  .در صورتیکه وضعیت
ویرایش بسته باشد یعنی شما نمی توانید مقاله را ویرایش نمایید .

بازگشت به واسطه

نقص :

در این قسمت لیست مقاالتی است که شما به نشریه ارسال نموده اید ولی کارشناسان نشریه برای رفع برخی نواقص به
شما ارجا داده اند.
در این قسمت ویرایش مقاله برای شما باز می شود تا بتوانید موارد رفع نقص را تکمیل نمایید.
برای مشاهده موارد نقص بر روی آیکون موارد نقص کلیک نموده و موارد را مشاهده نمایید.
پس از اینکه موارد را رفع نمودید به قسمت عملیات رفته و پاسخ خود را به دبیر ارسال نمایید  .توجه داشته باشید در صورتی
که در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننمایید مقاله به صورت خودکار به صف مقاالت مسکوت منتقل می شود .

در بخش عملیات می توانید مقاله را ویرایش

نموده و پاسخ خود را به موارد نقص اعالم نمایید  .در صورت نیاز فایلی

نیز ارسال نمایید .

بازگشت به واسطه

نهایی سازی :

در این قسمت لیست مقاالتی است که در کارگروه مصوب شده اند و نیازمند نهایی سازی می باشند
درخواست های داورانی که طبق نتیجه کارگروه شما می بایست نقطه نظرات آنها را در مقاله اعمال نمایید در قسمت نظرات
داوران قابل مشاهده است

پس از آنکه موارد را اعمال نمودید به قسمت عملیات رفته و کلید تکمیل نهایی سازی را زده و متن تعهد خود را وارد نمایید

در بخش عملیات می توانید مقاله را ویرایش

نموده و پاسخ خود را به نهایی سازی اعالم نمایید  .در صورت نیاز

فایلی نیز ارسال نمایید .

راهنما :
جستجوی مقاالت منتشر شده :

در این قسمت می توانید تمام مقاالت منتشر شده را جستجو نمایید .
این جستجو برحسب کد مقاله  ،عنوان مقاله  ،کلیدواژگان و نام و نام خانوادگی نویسنده می باشد .
جهت پیمایش بین صفحات از اعداد باالی لیست استفاده نمایید .

