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ها، و حتی مدیران باید با نام کاربری و کلمه  ، اعم از نویسندگان، ویراستاران، ارزیابفصلنامه کاربران

 .عبور اختصاصی خودشان وارد سامانه شوند تا بتوانند نقش خود را در سامانه ایفا کنند

 .نمائیدرا طبق توضیحات ذیل تکمیل  نام ثبت، فرم برای عضویت، از منوی ورود به سامانه 

 

 :نام یحات فرم ثبتضتو
 

 را به دقت تکمیل کنید امن فرم ثبت. 

 عنوان خود را مشخص کنید. مکاتبات با همین . کنید می نام ابتدا مشخص کنید به چه عنوان در سامانه ثبت

 .گیرد عنوان با شما انجام می

  کنید. این اطالعات به سردبیری نام، نام خانوادگی، سطح تحصیالت، رتبه علمی ورشته تخصصی را به دقت وارد

کند تا در مواردمورد نیاز تصمیم درست در رابطه با ارزیابی و داوری را مبتنی بر اطالعات موجود  کمک می نشریه

 .اتخاذ کند

 معادل انگلیسی مشخصات فردی خود را به دقت وارد کنید. 

  رسـانی ع موارد نیاز بـه اطـال توجه به اینکه در برخیاست. با  روریضشماره تلفن، شماره تلفن همراه نیز از موارد

فوری وجود دارد و سردبیری نشریه در یک بازه زمانی مشـخص، بایـد بـا افـرادی کـه مقـاالتی را ارائـه داده یـا 

 .را اعالم فرمایید دسترس اند، تماس حاصل نماید، بنابراین شماره قابل اصالحاتی را انجام داده

  های  که صفحه اختصاصی دارید با استفاده از دگمهدر صورتی Ctrl+C  وCtrl+V کرده  دقیق را ذخیره نشانی

 .ودرمحل مورد نظر وارد کنید

 تصویر مناسبی از خود را در سامانه بارگذاری کنید. 

 بـه  شهر محل سکونت یا کار، نشانی پستی به همراه کد پستی و همچنین سازمان محـل تحصـیل یـا خـدمت را

دانشگاه تربیت مـدرس یـا عضـو  الملل همراه پست سازمانی یا نو اشتغال به کار مثالً دانشجوی رشته روابط بین

 .هیأت علمی دانشگاه ... را ثبت کنید

 تواند  ایمیل شما می نشانی .نشانی پست الکترونیکی، و نام کاربری را هم به دقت وارد کنید نام برای تکمیل ثبت

ینـد ثبـت نـام اپست الکترونیکی خود بـرای تکمیـل فر شود از نشانی نام کاربری محسوب شود. توصیه میبه عنوان 

در  استفاده کنید. با این حال، این امکان وجود دارد تا از نام کاربری دلخواه استفاده کنیـد. چنانچـه ایـن نـام قـبالً 

 .یدسامانه ثبت نشده باشد، امکان استفاده از آن را دار

  از ایمیل صحیح استفاده کنید. در مواردی که رمز عبور را فراموش کنید، این امکان وجود دارد تـا بـا ورود نشـانی

 .گردد ایمیل شما ارسال و به نشانی ایمیل صحیح، رمز عبور مجدداً ایجادشده

 دریافـت فهرسـت مقـاالت جدیـد در صورتی که مایل به همکاری در زمینه داوری مقاالت هستید، یا عالقمند به

 .هستید، گزینه مربوطه را انتخاب کنید

 یحات وارد کنیدضرسد، در بخش تو یح خاصی یروری به نظر میضدر صورتی که تو.  

 برای ثبت اطالعات، شناسه امنیتی را وارد کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید. 

 اجباری استاست،  شده تکمیل مواردی که با ستاره مشخص. 

 کنید نام در سامانه ثبت بار فقط یک. 

 در صورتی که رمز عبور را فراموش کردید، از گزینه ارسال مجدد رمز عبور استفاده کنید. 
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 دانید با مدیر داخلی یا  ایمیل را نمی اید لیکن، نام کاربری یا نشانی کرده نام در صورتی که در سامانه ثبت

 .حاصل کنیدتماس  نشریه کارشناس

 قش خود ن، ناشر، دبیر تخصصی و سردبیر باید در سامانه ثبت نام کنند تا امکان ایفای  آرا ارزیاب، ویراستار، صفحه

 .را در سامانه داشته باشند

 پست الکترونیک اصلی، نهایت  خواهد. در درج نشانی مجزا را از شما می پست الکترونیک  این سامانه دو نشانی

دوم  کند. درج نشانی ارسال می مبذول دارید، چون سامانه اطالعات و اخبار مربوط به نشریه را به این نشانیدقت را 

 .شود هم برای امنیت بیشتر توصیه می

  کنید و سرورهای سایت، ممکن است حداکثر تا چند دقیقه در  به خدمات اینترنتی که از آن استفاده میبسته

در صورتی که نامه را دریافت نکردید، به خصوص اگر از خدمات پست الکترونیک یاهو  رمز عبور تأخیر شود. ارسال

 های ارسالی از طرف سامانه به ویژه مواردی که با برخی از ایمیل.بزنید ها کنید، سری به پوشه هرزنامه استفاده می

 .ارسال شده است، ممکن است در این پوشه باشد irدامنه 

 

 


