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ثبتنام
برای ارسال مقاله ،ابتدا در سامانه
عضو شوید .برای عضویت ،از
منوی ورود به سامانه ثبتنام کنید

همه مراجعهکنندگان به مجالتی که با استفاده از
نرمافزار سیناوب اداره میشوند ،میتوانند ثبتنام
کنند .اما در نهایت این مدیر سامانه است که نقش
افراد در سامانه را تعیین میکند :کاربر عادی
(خواننده) نیازی به ثبت نام ندارد اما نویسنده برای

ارسال مقاله باید در سامانه ثبت نام کند .همچنین
ارزیاب ،ویراستار ،صفحه آرا ،ناشر ،دبیر تخصصی و
سردبیر باید در سامانه ثبت نام کنند تا امکان ایفای
نقش خود را در سامانه داشته باشند.
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کاربران سایت ،اعم از نویسندگان،
ویراستاران ،ارزیابها ،و حتی
مدیران باید با نام کاربری و کلمه
عبور اختصاصی خودشان وارد
سامانه شوند تا بتوانند نقش خود
را در سامانه ایفا کنند.
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توضیحات فرم ثبتنام






















فرم ثبتنام را به دقت تکمیل کنید.
ابتدا مشخص کنید به چه عنوان در سخامانه ثبتنام میکنید .عنوان خود را مشص کنید .مکاتبات با
همین عنوان با شما انجام میگیرد.
نام ،نام خانوادگی ،سطح تحصیالت ،رتبه علمی و رشته تصصصی را به دقت وارد کنید .این اطالعات به
سردبیری نشریه کمک میکند تا در موارد مورد نیاز تصمیم درست در رابطه با ارزیابی و داوری را مبتنی
بر اطالعات موجود اتصاذ کند.
در مورد نشریات دو زبانه ،معادل انگلیسی مشصصات فردی خود را به دقت وارد کنید.
شخخمارت تل،ن ،شخخمارت تل،ن همرات نی از موارد ضخخروری اسخخت .با توجه به اینکه در برخی موارد نیاز به
اطالعرسانی فوری وجود دارد و سردبیری نشریه در یک بازت زمانی مشص  ،باید با افرادی که مقاالتی
را ارائه دادت یا اصخالااتی را انجام دادتاند ،تماس ااصخل نماید ،بنابراین شخمارت قابلدسترس را اعالم
فرمایید.
در صخورتی که صخ،حه اختصخاصی دارید با است،ادت از دگمههای  Ctrl+Cو  Ctrl+Vنشانی دقیق را
ذخیرت کردت و در محل مورد نظر وارد کنید.
در صورت امکان تصویر مناسبی از خود را در سامانه بارگذاری کنید.
شهر محل سکونت یا کار ،نشانی پستی به همرات کد پستی و همچنین سازمان محل تحصیل یا خدمت
را به همرات پسخت سخازمانی یا نوع اشتلال به کار مًالد دانشجوی رشته رواب بینالملل دانشگات تربیت
مدرس یا عضو هیأت علمی دانشگات  ...را ثبت کنید.
برای تکمیل ثبتنام نشانی پست الکترونیکی ،و نام کاربری را هم به دقت وارد کنید .نشانی ایمیل شما
میتواند به عنوان نام کاربری محسخو شخود .توصخیه میشخود از نشخانی پست الکترونیکی خود برای
تکمیل فرآیند ثبتنام اسخت،ادت کنید .با این اال ،این امکان وجود دارد تا از نام کاربری دلصوات است،ادت
کنید .چنانچه این نام قبالد در سامانه ثبت نشدت باشد ،امکان است،ادت از آن را دارید.
از ایمیل صحیح است،ادت کنید .در مواردی که رم عبور را فراموش کنید ،این امکان وجود دارد تا با ورود
نشانی ایمیل صحیح ،رم عبور مجدداد ایجادشدت و به نشانی ایمیل شما ارسال گردد.
در صورتی که مایل به همکاری در زمینه داوری مقاالت هستید ،یا عالقمند به دریافت فهرست مقاالت
جدید هستید ،گ ینه مربوطه را انتصا کنید.
در صورتی که توضیح خاصی ضروری به نظر میرسد ،در بصش توضیحات وارد کنید.
برای ثبت اطالعات ،شناسه امنیتی را وارد کردت و گ ینه ذخیرت را انتصا کنید.
فرم ثبتنام به مانند تصویر زیر است .تکمیل مواردی که با ستارت مشص شدت است ،اجباری است.
فق یکبار در سامانه ثبتنام کنید.
در صورتی که رم عبور را فراموش کردید ،از گ ینه ارسال مجدد رم عبور است،ادت کنید.
در صورتی که در سامانه ثبتنام کردتاید لیکن ،نام کاربری یا نشانی ایمیل را نمیدانید با مدیر داخلی یا
کارشناس نشریه تماس ااصل کنید.
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فرم ثبتنام

عنوان خود را مشخص کنید.

اطالعات شخصی خود را به دقت وارد
کنید .این اطالعات به عنوان ارائهدهنده
مقاله یا داور مقاالت ممکن است از
طریق سامانه اطالعرسانی شود.

نشانی پستی ،نام دقیق سازمان یا
موسسه محل کار یا تحصیل و
پست سازمانی همچنین سمت یا
را به دقت در این بخش وارد کنید.

اطالعات نام کاربری و نشانی ایمیل شخصی خود
را به دقت وارد کنید .ترجیحاً از نشانی ایمیل
دانشگاه یا موسسه محل کار یا تحصیل استفاده
کنید و در صورتی که نشانی دیگری هم دارید در
بخش نشانی پست الکترونیکی کمکی وارد کنید.
پس از ورود اطالعات ،گزینه
ذخیره را انتخاب کنید
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نمونه فرم تکمیلشده

این سامانه دو نشانی پست الکترونیک
مجزا را از شما میخواهد .در درج نشانی
پست الکترونیک اصلی ،نهایت دقت را
مبذول دارید ،چون سامانه اطالعات و اخبار
مربوط به نشریه را به این نشانی ارسال
میکند .درج نشانی دوم هم برای امنیت
بیشتر توصیه میشود.

پس از تکمیل اطالعات فرم ثبتنام ،تصویر زیر نمایش دادت میشود
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بسته به خدمات اینترنتی که از آن استفاده میکنید و
سرورهای سایت ،ممکن است حداکثر تا چند دقیقه در
ارسال رمز عبور تأخیر شود .در صورتی که نامه را
دریافت نکردید ،به خصوص اگر از خدمات پست
الکترونیک یاهو استفاده میکنید ،سری به پوشه
هرزنامهها ( )spamبزنید .برخی از ایمیلهای ارسالی
از طرف سامانه به ویژه مواردی که با دامنه آی آر
ارسال شده است ،ممکن است در این پوشه باشد.

نکات کلیدی و مهم







رم عبور به ایمیل شما ارسال میشود.
رم عبور را به خاطر بسپارید و پس از اینکه برای اولین بار وارد سامانه شدید ،آن را تلییر دهید.
عضخویت در سخامانه برای همه افراد امکانپذیر اسخت .با عضویت در سامانه میتوانید مقاالت جدید را
ارسخخال کردت ،یا مقاالت مورد عالقه خود را از میان مقاالت انتشخخاریافته در سخخامانه انتصا کردت و در
ص،حه شصصی خود ذخیرت و مشاهدت کنید.
در صورتی که اصل مقاله را برای نشریه ارسال می کنید ،اطالعات مربوط به مقاله را به دقت در بصش
مربوطه که توضیح آن به شرح زیر میآید وارد کنید.
در برخی موارد ،رم عبور به پوشخه  SPAMارسال میشود .لط،اد در ص ورتی که ایمیل تأییدیه ثبتنام
در سخخامانه را دریافت نکردید ،ابتدا به این پوشخخه مراجعه کنید و مشخخص کنید ایمیلهای دریافتی از
سامانه  SPAM،نیستند.

www.sinaweb.net

