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هاا بارای    در برنامه نام ثبتگزینه وضعیت  ارسال و پیگیری مقاله برای ارسال مقاله و از های گزینهپس از ورود به سامانه از 

 جهت شرکت در همایش استفاده کنید.  نام ثبت

 

 ، فرم زیر باید به دقت تکمیل شود.  جدیددر صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله 

 .عنوان، چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید 
 ها آنایمیل  نشانیاند، نام، عنوان و  اله مشارکت داشتهدر صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مق

 کند. نیز ایمیل ارسال می ها آن، به رسانی اطالعرا  به دقت وارد کنید. سامانه در راستای 

  موضوع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست باه مادیر    چنانچهموضوع مقاله را انتخاب کرده و
 سامانه پیشنهاد دهید.

 حات تکمیلی را وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را به هرماه سایر مستندات )در صورت لزوم( در سامانه توضی
 بارگذاری کنید.

 به نویسانده اطاالع    تأییدشود و در صورت  توجه داشته باشید که در بسیاری موارد، ابتدا چکیده مقاالت ارسال می
 مقاله را از طریق سامانه ارسال کند.شود تا در بازه زمانی مشخصی اصل  داده می

  باشد، امکان ارسال مقاله را دارید. در غیر ایان صاورت مدادد فارم      شده تکمیلبه دقت  موارددر صورتی که همه
 مربوطه را بازبینی کنید و اطالعات ضروری را در سامانه وارد نمایید.

  توجه داشته باشید به هنگام ثبت مقاالت، از دگمهBack  هاای  گزینهاستفاده نکنید. با استفاده از منوها و مرورگر 
 مربوطه، بخش مورد نظر را تکمیل کنید. و دگمه بعدی را در پایین صفحه انتخاب کنید.

 



 

 



 

   را باه دقات در فارم     هاا  آندر صورتی که افراد دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت دارند، نام و مشخصاات
، مشاخ  کنیاد. ترتیار قارار     استبه عنوان نویسنده مسئول مکاتبات  ها آناز کنید. چنانچه یکی  واردمربوطه 

 گرفتن نام نویسندگان را با استفاده از گزینه مربوطه در گوشه سمت چپ پایین فرم تعیین کنید.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .موضوعات را به دقت انتخاب کنید



 

 ارائه دهید. برای تکمیل فرآیند ارساال مقالاه،    در صورت لزوم توضیحات بیشتری در رابطه با مقاله و معرفی خود

را مطالعاه   شرایط و ضاوابط  تمامی جانر این  "شرایط و ضوابط مربوطه را با انتخاب این گزینه ثبت کنید.  

  " .دارم ت خود را با آن اعالن میو موافق ام کرده

http://ntepc.sharif.ir/cnf/terms


 

 

   در ادامه اصل مقاله را در سامانه بارگذاری کنید. دقت داشته باشید که فقط یک فایل به عنوان اصل مقاله امکاان
با ارسال دو فایل، هار دو را باه عناوان اصال مقالاه در       تواند نمیثبت در سامانه را دارد. به عبارت دیگر نویسنده 

 د.سامانه ثبت کن



 

 

   ا پس از انتخاب فایل اصلی مقاله، دگمه ارسال فایل را انتخاب کنید. در صورت نیاز، توضیحات الزم در رابطاه با
شاود. باا    چکیده و مشخصات مقاله شاما نماایش داده مای    "بعدی"ها ارائه دهید. با انتخاب گزینه  محتوای فایل

رسد. ایمیل تأییدیه دریافت چکیده یا اصل مقاله نیز به  انتخاب گزینه ارسال مقاله، فرآیند ارسال مقاله به پایان می
 شود. ایمیل شما ارسال می نشانی



 

 

 کنید که متقاضی ارسال مقاله به سامانه همایش هستید تأییدارسال مقاله، مددد  با انتخاب گزینه 



 

  انتخاب دگمهOKشود. ، تصویر زیر مبنی بر ثبت مقاله در سامانه نمایش داده می 

 

 

 

 



 

 

 رساند. کمیته علمی همایش پس از بررسی مقاله دریافتی، نتیده را از طریق همین سامانه به اطالع شما می

 

 


