کابرگرامی لطفا برای ارسال مقاله مراحل ذیل را طی نمایید:
 -1از منوی سمت راست "برای نویسندگان" روی گزینه " فرم ارسال مقاله" کلیک فرمایید

 -2سپس روی گزینه " برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید ".کلیک فرمایید

 -3سپس روی عبارت " برای ثبت نام در وبگاه اینجا را کلیک کنید ".کلیک فرمایید.
 -4اطالعات درخواستی در صفحه ای که باز می شود را با دقت وارد نمایید و در نهایت کد امنیتی که در انتهای صفحه نوشته شده است
را در کادر مربوطه وارد نمایید
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 -5با تکمیل فرم فوق و تایید آن ،صفحه جدیدی برایتان نمایش داده می شود  .حال برای ارسال مقاله کافی است از منوی باالی صفحه
روی گزینه " ارسال مقاله " که در شکل زیر دور آن دایره قرمز کشیده شده است کیک فرمایید.
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 -6د ر صفحه ای که باز می شود الزم است تعداد کل نویسندگان مقاله و نوع مقاله ،موضوع و زبان اصلی مقاله با دقت مشخص و سپس
تایید شود

 -7در صفحه جدیدی که باز می شود ،اطالعات مقاله را وارد نمایید و فایلهای مربوطه را بارگزاری فرمایید .دقت شود در خصوص فایل
بدون اسم نویسندگان ،حتما می بایست فایل بارگزاری شود که در قسمت فارسی و چکیده انکلیسی آن هیچ نامی از نویسندگان مقاله و
ایمیل و سایر مشخصات انها نباشد زیرا در غیراینصورت مقاله مرود ارزیابی قرار نمی گیرد .در کادر پایانی این صفحه نیز موارد زیر را
عالمت بزنید و روی گزینه " تایید " کلیک فرمایید
اینجانب تعهد می نمایم مقاله ارسالی در هیچ کنفرانس و یا نشریه ای ارایه یا چاپ نشده است و در صورت پذیرش در این نشریه ،تا
قبل از ارایه در آن در محل دیگری ارایه یا چاپ نشود.
لطفا تمام کادرهای تایید زیر را عالمت بزنید:

تمام کادرهای اجباری به صورت صحیح پر شده اند.
تمام فایل های الزم با حجم و پسوند مناسب انتخاب شده اند.
 -8صفحه ذیل نمایش داده می شود .دقت شود که هنوز ارسال مقاله نهایی نشده و الزم است حتما روی عبارت " مراحل ارسال مقاله هنوز

به پایان نرسیده است .لطفا با مراجعه به صفحه شخصی خود مقاالت ارسالی را بررسی و تایید کنید  ".که در شکل ذیل با دایره قرمز
مشخص شده کلیک فرمایید.
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 -9در صفحه جدیدی که باز می شود که در انتهای آن با رنک قرمز نوشته شده است"[ لطفا بعد از بررسی نهایی مقاله ،برای تایید این مقاله
و آغاز مراحل بررسی آن ،اینجا را کلیک کنید "] .که الزم است روی آن کلیک فرمایید تا مقاله تایید نهایی شده و در پایگاه ثبت شود

با انجام اینکار کار ارسال مقاله خاتمه می یابد و صفحه ای جدید باز می شود که در آن نوشته شده است :
مقاله مورد نظر تایید شد .منتظر بررسی مقاله و پاسخ مدیر پایگاه باشید .
برگشت به صفحه شخصی
برگشت به صفحه اصلی
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