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 .

گروه داور
در لیست منوهای باالی صفحه بخش خانه وجود دارد شامل  4بخش زیر می باشد :

 -1کارتابل :
در صورتی که مقاله جدیدی برای داوری به شما ارسال شده است می توانید در قسمت کارتابل بر روی لینک ارسال برای
داوری کلیک نموده و پس از مشاهده مقاله داوری مقاله را بپذیرید یا رد نمایید.
مقاالتی که برای داوری به شما ارسال شده است در قسمت دریافت شده برای داوری در دسترس شما می باشد
در صورتی که داوری یک مقاله را بر عهده گرفتید مقاله در قسمت مقاالت درفرایند داوری قابل دسترسی است
در صورتی که مقاله ا ی را داوری نمودید مادامی که در سامانه عضو باشید این مقاله در قسمت مقاالت داوری شده برای
شما باقی می ماند و می توانید گواهی داوری آن مقاله را دریافت نمایید .

در پنل داور جهت مشاهده

و ویرایش

پروفایل برروی آیکون موردنظر کلیک نمایید .

به صفحه زیر مراجعه نموده و گزینه "می
جهت افزودن داور به عنوان نویسنده می توانید با کلیک برروی آیکون
خواهم به عنوان نویسنده در سیستم معرفی شوم" را انتخاب نمایید و در صورت انصراف گزینه "بازگشت به صفحه
نخست" را انتخاب کنید .

داوران گرامی می توانند برای استفاده راحت تر از سامانه راهنما های استفاده را مطالعه نمایند
در قسمت راهنما می توانید از مراحل داوری و داوری نهایی و ارسال مقاله آگاهی یابید  .راهنمای ارسال مقاله به صورت
 pdfمی باشد و آنرا دانلود نمایید .

در قسمت آیین نامه ها می توانید آیین نامه داوری را مطالعه و در بخش عملیات آن را ویرایش نمایید .

 -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 .

 -4تغییر پسورد  :با کلیک برروی این گزینه می توانید رمز عبور کاربری خود را تغییر دهید و با رمز جدید وارد
سیستم شوید .

پنل داوری

در فرآیند داوری :
دریافت شده برای داوری

:

در این قسمت لیست مقاالتی است که نشریه برای داوری به شما ارسال نموده است .شما می توانید داوری مقاله را پس از
مطالعه اجمالی پذیرش کنید یا رد نمایید.
برای داوری مقاله پس از مطالعه مقاله و چکیده آن در قسمت عملیات بر روی لینک مطالعه قوانین کلیک کرده و پس از
داوری مقاله را قبول نمایید .
پذیرش
در صورتی که تمایل به پذیرش داوری ندارید از کلید عدم پذیرش داوری استفاده نمایید .
فرم داوری پس از پذیرش داوری نمایان می گردد.

پس از کلیک برروی گزینه

در بخش عملیات صفحه زیر نمایش داده می شود و یکی از گزینه های نشان داده شده را

انتخاب نمایید :

چنانچه این مقاله از مرحله داوری خارج گردیده باشد پیغام زیر را نمایش می دهد و داور نمی تواند رای خود را اعالم نماید .

در فرآیند داوری :

در این قسمت لیست مقاالتی است که در فرایند داوری شما قرار دارد و شما هنوز فرم خود را به نشریه ارسال ننموده اید
توجه داشته باشید که تا زمانی که رای نهایی شما اعالم نشود داوری شما خاتمه نمی یابد .

در صفحه زیر فرم داوری را تکمیل نموده و ذخیره نمایید و نظر خود را با استفاده از گزینه های باالی فرم اعالم دارید  .در
غیر اینصورت رای شما ثبت نخواهد شد.

داوری شده :

آرشیو تمام مقاالتی که داوری شده اند در این بخس قابل مشاهده هستند .پس از تکمیل فرم داوری می توان رای ارسال
کرد.

در بخش عملیات فرم داوری و گواهی نویسنده را مشاهده نمایید .

داوری نهایی :
دریافت شده برای داوری نهایی

:

در این قسمت لیست مقاالتی است که برای داوری نهایی ارسال شده اند  .نظر خود را در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش
داوری اعالم نمایید .توجه داشته باشید که در صورتی که در موعد مقرر نسبت به پذیرش یا عدم پذیزش اقدام ننمایید مقاله
به صورت خودکار از کارتابل شما حذف خواهد شد .

پس از کلیک برروی گزینه
انتخاب نمایید :

در بخش عملیات صفحه زیر نمایش داده می شود و یکی از گزینه های نشان داده شده را

در فرآیند داوری نهایی

:

مقاالتی که در فرایند داوری نهایی هستند .شما می توانید نظرات داوران را در قسمت رای داوران و مقاله نویسنده را با
کلیک بر روی عنوان مقاله مشاهده نمایید.
پس از بررسی به قسمت عملیات رفته و رای نهایی خود را به همراه توضیحات اعالم فرمایید .

در این قسمت می توانید پاسخ نویسنده و نظرات داوران پیشین را نیز مالحظه نمایید .

در بخش عملیات با کلیک برروی
گزینه های باالی فرم اعالم نمایید .

توضیحات خود را جهت نهایی سازی نویسنده وارد نموده و در نهایت نظر خود را از

داوری نهایی شده

:

مقاالتی که داوری نهایی آن ها خاتمه یافته است و نمیتوان بر رای این مقاالت تغییری اعمال نمود.

