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مقدمه :سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب
همایشهای علمی بستر مناسبی برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی فراهم ساخته و امکان نقد و بررسی این یافتهها را در
جامعه علمی فراهم میکند .همایشهای علمی یکی از ابزارهای مناسب برای پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی گروههای
علمی دانشگاهی است که چنانچه به درستی برنامهریزی و سازماندهی شود ،زمینه الزم را برای ارتباط بین دانشگاه و
مؤسسات علمی با واحدهای اجرایی و سازمانهایی که به نتایج پژوهشها و دستاوردهای علمی نیاز دارند فراهم میکند.
یکی از اهداف اصلی برگزاری همایشهای علمی ،ارائه راهکارها و دستاوردهای جدید علمی و ارتقای سطح آموزش و
پژوهش در موضوعات و حوزههای مختلف است.
سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب با هدف فراهم آوردن زمینه الزم برای انجام بهتر و به موقع تمامی
فرآیندهای برگزاری همایشهای علمی به درخواست معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال 8811
طراحی و پیادهسازی شده و تا کنون دهها همایش ملی و بینالمللی با استفاده از این سامانه برگزار شده است .این سامانه
طی دوره  8811تا کنون به صورت مرتب و با استفاده از نظرات و همکاری بیدریغ مدیران ،کارشناسان و دبیران علمی و
اجرایی بسیاری از همایشهای علمی ،توسعه و ارتقا یافته است که بدین وسیله از همه آنان سپاسگزاری میکنیم .سامانه
مدیریت برگزاری همایشهای علمی هم اکنون عالوه بر دانشگاه صنعتی شریف ،مورد استفاده دانشگاههای تهران ،تربیت
مدرس و بسیاری از مؤسسات و مراکز آموزشی پژوهشی است.
سامانه یکپارچه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب یکی از بهترین سامانههای مدیریت برگزاری همایشهای علمی
است که تقریباً تمامی فرآیندهای برگزاری همایشها ،جشنوارهها ،نشستهای علمی را در برمیگیرد و کامالً به صورت دو
زبانه است .کار تحقیق و توسعه این سامانه با همکاری دبیران علمی و اجرایی برخی از همایشهای علمی که هم اکنون از
این سامانه استفاده میکنند به صورت متمرکز در شرکت شریف پردازشگر دانش همچنان ادامه دارد .برای اطالعات بیشتر
پیرامون سیناوب و سایر طرحهای شریف پردازشگر دانش به سایت این شرکت به نشانی  sinaweb.netمراجعه کنید.
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معرفی سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب
در هر همایش دو رکن اساسی شامل بخش علمی و بخش اجرایی ،هدایت کلیه امور را در اختیار دارند .سامانهی مدیریت
برگزاری همایشهای علمی سیناوب نیز به منظور تسهیل اجرای وظایف این دو رکن اصلی همایش ،دارای چند بخش
اصلی به شرح زیر است:
 -8مدیریت محتوا با هدف اطالعرسانی همایش به صورت کامالً دو یا یک زبانه
 -2مدیریت دریافت و پیگیری چکیده و اصل مقاالت
 -8مدیریت ارزیابی و داوری مقاالت علمی
 -4مدیریت ایجاد و برگزاری مسابقات علمی
 -5مدیریت برگزاری کارگاههای آموزشی
 -6مدیریت ثبتنام شرکتکنندگان در همایش
 -7مدیریت نمایشگاههای جانبی
 -1مدیریت انتشار مقاالت و گزارشهای علمی
این سامانه یک سایت اطالعرسانی را در اختیار مدیران و مسئولین علمی و اجرایی همایش قرار میدهد ،چکیده و اصل
مقاالت از طریق سامانه در بازه زمانی که از سوی دبیر علمی مشخص میشود ،دریافت شده و برای بررسی و ارزیابی علمی
به هیأت داوران ارسال میشود .نتیجه ارزیابی از طریق همین سامانه به اطالع نویسنده یا نویسندگان رسانده شده و چنانچه
مقاالت نیازمند بازنگری و اصالح باشند ،از طریق همین سامانه به اطالع نویسنده رسانده شده و پس از انجام اصالحات،
دوباره از طریق همین سامانه ارسال میشود .هزینه ثبتنام و شرکت در کارگاههای آموزشی نیز از طریق همین سامانه به
انجام میرسد.
به طور خالصه ،این سامانه مقاالت را از نویسنده دریافت کرده ،در کارتابل دبیر علمی همایش قرار میدهد ،ایشان مقاالت
را برای داوران یا ارزیابان معینشده ارسال میکند ،نظر تخصصی داور درباره مقاله در سامانه ثبتشده و نتیجه به اطالع
نویسنده رسانده میشود .اگر انجام کار داور با تأخیری همراه شد ،سامانه به صورت خودکار پیامهای پیگیری را ارسال
میکند .بعد ،در صورت اعالم نیاز توسط داور ،سامانه مقاله را به نویسنده برمیگرداند تا ویرایشها یا تغییرات الزم را انجام
41

www.sinaweb.net

دهد و ویراست جدید را دوباره وارد چرخه داوری کرده تا به تأیید نهایی برسد (یا در صورت عدم احراز صالحیت چاپ ،آن
را از این چرخه خارج میکند) .در مرحله بعدی ،مقاله را به ویراستار سپرده تا ویرایشهای زبانی الزم را انجام دهد .به این
ترتیب ،نسخه آماده انتشار مقاالت در سامانه بارگذاری شده و از این طریق به اطالع همگان میرساند.
سامانه یکپارچه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب در نقش یک منشی پیگیر و فعال ،تمامی امور مربوط به چرخه
انتشار مقاالت علمی را انجام میدهد .هر فردی که در این سامانه ثبتنام میکند ،در ابتدا به عنوان نویسنده یا شرکتکننده
در همایش شناخته میشود و فقط میتواند چکیده یا اصل مقاالت را ارائه دهد .برای پذیرش سایر مسئولیتها ،نقشهای
دیگری در سامانه تعبیه شده است.
در این سامانه هشت نقش مجزا قرار دارد .هر کاربر میتواند صاحب یک یا چند نقش باشد .اگر کاربری چند نقش داشته باشد،
می تواند با مراجعه به صفحه اول سایت ،نقش خود را تغییر دهد .برای مثال اگر یک کاربر در این سامانه به عنوان نویسنده و
داور تعریفشده است ،میتواند با مراجعه به صفحه اختصاصی خود ،یکی از دو نقش نویسندگی یا داوری را انتخاب کرده و به
ایفای مسئولیت خود بپردازد.
هشت نقشی که در این سامانه وجود دارد به شرح ذیل است:
 .8نویسنده یا شرکتکننده در همایش
 .2داور
 .8ناشر
 .4داور بخش مسابقات
 .5دبیر علمی بخش مسابقات
 .6مدیر نمایشگاه
 .7مدیر خبرگزاری
 .1مدیر اجرایی
امکانات و سطح دسترسی هر یک از این نقشها متفاوت است.
 نویسنده تنها میتواند چکیده یا مقالهای را ارائه دهد یا مقاالتی که پیش از این ارائه داده را مدیریت کند یا
چنانچه همایش همزمان دارای بخش مسابقه باشد ،در مسابقات و رقابتهای علمی شرکت کند.
 داور تنها میتواند نظر خود در باره یک مقاله ارجاعی را درج کند.


ناشر اطالعات چکیده و اصل مقاالت را در سایت بارگذاری کرده و انتشار میدهد.

 داور بخش مسابقات و دبیر این بخش نیز در صورتی که همایش دارای بخش مسابقات باشد ایفای نقش
میکنند.
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 مدیر نمایشگاه ،امکان تعریف و اختصاص غرفهها را دارد و درخواستهای جدید برای اجاره غرفه در
نمایشگاه جانبی را مورد بررسی قرار میدهد.
 مدیر خبرگزاری ،اطالعات و اخبار مربوط به همایش را در سایت بارگذاری کرده یا ویرایش میکند.
 مدیر اجرایی سامانه نیز تمامی اختیارات برای اداره آنالین همایش را بر عهده دارد که در ادامه به توضیح
آن میپردازیم.
با توجه به نقشهای مختلفی که هر فرد در سامانه دارد ،این راهنما بخشهای متناظر با هر نقش را شامل میشود .کاربران
محترم میتوانند فقط به مطالعه نقش مورد نظر خود بپردازند.
سیناوب در مقایسه با سایر سامانهها
مهمترین ویژگی سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب عبارت از این نکته مهم است که در جریان برگزاری
همایشهای ملی و بینالمللی و با توجه به نیازهای عینی در عرصه اجرایی برگزاری همایشهای علمی توسعه و ارتقا یافته
است .بخشی از تجربه موجود در تولید سامانه مدیریت نشریات علمی در این سامانه نیز مورد استفاده قرارگرفته و همزمان با
استفاده از تجربیات موجود ،جریان توسعه نرمافزار در طول چند سال همکاری مستمر تیم توسعه با کارشناسان و برگزارکنندگان
همایشهای علمی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران تداوم یافته است .در طول این مدت ،که به صورت بیوقفه
ادامه داشته ،تیم تحقیق و توسعه تمامی تالش خود را برای توسعه این سامانه مبذول داشتهاند .البته بخش مهمی از این
توسعه را باید مرهون پیشنهادهای ارائهشده توسط همین مجموعه دانست تا آنجا که امروز نسخهای در اختیار کاربران قرار
دارد که عالوه بر کارآمدی و استاندارد ،بومی و کامالً دو زبانه هم هست .افزون بر این ،تیم تحقیق و توسعه این نرمافزار
پیوسته در کنار کاربران قرار دارد تا درخواستها و نیازهای جدید آنها را به قابلیتهای سامانه اضافه کند.

برخی امکانات و ویژگیهای کلی سامانه همایشهای علمی سیناوب
 مدیریت ثبتنام کاربران و شرکتکنندگان در همایش
 امکان ثبتنام اشخاص حقوقی
 قابلیت دریافت چکیده یا اصل مقاله به صورت همزمان یا ابتدا چکیده و سپس دریافت اصل مقاله در مواردی که
چکیده ،مورد ارزیابی علمی قرارگرفته و تأییدشده است.
 ثبت خودکار تمامی فرآیندهای مرتبط با مقاله از جمله فرآیندهای بررسی و ارزیابی مقاله
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 امکان رهگیری وضعیت مقاله
 امکان اضافه کردن انواع فایلهای مورد نیاز به هنگام ثبت مقاله
 امکان بازنگری و انجام اصالحات مورد نظر پس از انجام فرآیند داوری و ثبت و ارسال مجدد مقاله
 امکان ایجاد و ویرایش فرم داوری مقاالت
 مدیریت برگزاری مسابقات علمی همزمان با برگزاری همایش یا به صورت جداگانه شامل ثبتنام ،دریافت آثار و
انجام فرآیند داوری و ارزیابی علمی
 مدیریت ثبتنام و برگزاری کارگاههای آموزشی
 امکان انجام تنظیمات اختصاصی برای همایش ،کنگره ،جشنواره ،مسابقه و ...
 امکان ایجاد منوها و صفحات اختصاصی
 امکان تغییر نام منوها حسب نیاز
 امکان ویرایش نامههای پیشفرض
 امکان ارسال ایمیل برای کاربران
 امکان بارگذاری تصاویر مرتبط با همایش برای اطالعرسانی و تبلیغ در صفحه اصلی همایش
 امکان ارسال پیامک به کاربران سامانه
 امکان پرداخت آنالین هزینههای شرکت در همایش
 مدیریت بخش ارائه خدمات اقامتی و مسافرتی به شرکتکنندگان در همایش
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فصل اول :راهنمای کاربران ،ثبتنام و ارسال مقاله

مقدمه
افرادی که متقاضی شرکت در یک همایش هستند ابتدا باید در سامانه ثبتنام کرده و سپس با فعالسازی نام کاربری خود،
فرم شررکت در همایش را تکمیل کنند .در برخی موارد ،تکمیل فرآیند شرکت در همایش مشروط به پرداخت هزینه شرکت
در همایش است.
برای ارسال مقاله نیز ابتدا باید در سامانه ثبتنام کرد و سپس با فعالسازی نام کاربری ،چکیده یا اصل مقاله را ارسال کرد.
الزم به ذکر است با توجه به اینکه همایشها معموالً در بازه زمانی خاصی برگزار میشوند ،امکان ثبتنام و ارسال مقاله نیز
باید در همان چارچوب زمانی اعالمشده انجام پذیرد.
یکی از مزایای سامانه سیناوب ،امکان ثبتنام به صورت گروهی است .اشخاص حقوقی که در برخی موارد به عنوان حامی
برگزاری همایشهای علمی محسررروب میشررروند ،این امکان را دارند تا حسرررب توافق با مدیران برگزاری همایش تعداد
مشخصی از افراد مورد نظر را در همایش ثبتنام کنند.
جزئیات و مراحل ثبتنام به شرح زیر است:
-8
-2
-8
-4
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عضویت در سامانه همایش

برای شرکت در همایش یا ارسال مقاله،
ابتدا در سامانه عضو شوید.

فرم ثبتنام:

 فرم ثبتنام باید به دقت تکمیل شود.
 ابتدا مشررخص کنید به چه عنوان در سررامانه ثبتنام میکنید :به عنوان شررخص حقوقی یا شررخص حقیقی .در
مواردی که مؤسرررسرررات و سرررازمانها به عنوان حمایتکننده یک همایش ثبتنام میکنند ،امکان ثبتنام تعداد
مشرخصری از کارکنان و همکاران خود را برای شررکت در همایش یا کارگاههای آموزشی را دارند .فقط اشخاص
حقوقی امکان ثبتنام برای حضرور در نمایشرگاههای جانبی را دارند .بنابراین چنانچه موسسه یا سازمانی متقاضی
شررکت در نمایشگاه باشد یا درخواست داشته باشد تا به عنوان حمایتکننده در همایش حضور داشته باشد ،باید با
عنوان شخص حقوقی ثبتنام کند.
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عنوان خود را مشخص کنید .مکاتبات با همین عنوان با شما انجام میگیرد.
نام ،نام خانوادگی ،سررطح تحصرریالت ،رتبه علمی و رشررته تخصررصرری را به دقت وارد کنید .این اطالعات به
برگزارکننردگران همرایش کمک میکند تا در مواردی که محدودیت تعداد افراد شررررکتکننده وجود دارد ،بتوانند
تصمیم مناسبتتری اتخاذ کنند.
در مورد همایشهای بینالمللی که به صورت دو زبانه برگزار می شود ،معادل انگلیسی مشخصات فردی خود را به
دقت وارد کنید.
شرماره تلفن ،شماره تلفن همراه نیز از موارد ضروری است .با توجه به اینکه در بسیاری موارد نیاز به اطالعرسانی
فوری وجود دارد و مسئولین برگزاری همایش باید در یک بازه زمانی مشخص ،افرادی که مقاالتی را ارائه میدهند
را اعالم کنند ،بنابراین شماره قابلدسترس را اعالم فرمایید.
در صورتی که صفحه اختصاصی دارید با استفاده از دگمههای  Ctrl+Cو  Ctrl+Vنشانی دقیق را کپی کرده و در
محل مورد نظر وارد کنید.
نوع عضویت در سامانه :عضویت در سامانه همایش به صورتی یکی از چهار مورد زیر است:
شرکتکننده به عنوان دانشجو،
شرکتکننده به عنوان استاد،
شرکتکننده به عنوان نویسنده و ارائهدهنده مقاله،
شرکتکننده آزاد،
در صورت امکان تصویر مناسبی از خود را در سامانه بارگذاری کنید.
شهر محل سکونت یا کار ،نشانی پستی به هرماه کد پستی و همچنین سازمان محل تحصیل یا خدمت را به همراه
پسرت سرازمانی یا نوع اشرتغال به کار مثالً دانشجوی رشته روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس یا عضو هیأت
علمی دانشگاه  ...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 محسروب شرود .توصریه میشرود از نشرانی پست الکترونیکی خود برای تکمیل فرآیند ثبتنام
اسرررتف اده کنید .با این حال ،این امکان وجود دارد تا از نام کاربری دلخواه اسرررتفاده کنید .چنانچه این نام قبالً در
سامانه ثبت نشده باشد ،امکان استفاده از آن را دارید.
از ایمیل صررحیح اسررتفاده کنید .در مواردی که رمز عبور را فراموش کنید ،این امکان وجود دارد تا با ورود نش رانی
ایمیل صحیح ،رمز عبور مجدداً ایجادشده و به نشانی ایمیل شما ارسال گردد.
در صورتی که توضیح خاصی ضروری به نظر میرسد ،در بخش توضیحات وارد کنید.
برای ثبت اطالعات ،شناسه امنیتی را وارد کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید.
فرم ثبتنام به مانند تصویر زیر است .تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده است ،اجباری است.
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 فقط یکبار در سامانه ثبتنام کنید.
 در صورتی که رمز عبور را فراموش کردید ،از گزینه ارسال مجدد رمز عبور استفاده کنید.
 در صررورتی که در سررامانه ثبتنام کردهاید لیکن ،نام کاربری یا نشررانی ایمیل را نمیدانید با مدیر اجرایی همایش
تماس حاصل کنید

نوع ثبتنام را مشخص کنید:
شخص حقیقی یا حقوقی
اطالعات شخصی خود را به دقت وارد
کنید .این اطالعات به عنوان ارائهدهنده یا
شرکتکننده در همایش ممکن از طریق

سامانه همایش اطالعرسانی شود.

نشانی پستی ،نام دقیق سازمان یا موسسه
محل کار یا تحصیل و همچنین سمت یا
پست سازمانی 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.

24
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نمونه فرم تکمیلشده
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پس از تکمیل اطالعات فرم ثبتنام ،تصویر زیر نمایش داده میشود

نکات کلیدی و مهم
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رمز عبور را به خاطر بسپارید و پس از اینکه برای اولین بار وارد سامانه شدید ،آن را تغییر دهید.
عضرویت در سرامانه همایش به معنای ثبتنام در همایش نیست .پس از ورود به سامانه برای شرکت در همایش،
فرم شرکت در همایش را تکمیل کنید.
در صورتی که چکیده یا اصل مقاله را برای شرکت در همایش ارسال میکنید ،اطالعات مربوط به مقاله را به دقت
در بخش مربوطه که توضیح آن به شرح زیر میآید وارد کنید.
در برخی موارد ،رمز عبور به پوشه  SPAMارسال میشود .لطفاً در صورتی که ایمیل تأییدیه ثبتنام در سامانه را
دریافت نکردید ،ابتدا به این پوشه مراجعه کنید و مشخص کنید ایمیلهای دریافتی از سامانه  SPAM،نیستند.
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برای ارسال
مقاله این گزینه
را انتخاب کنید
برای تکمیل فرآیند ثبتنام
جهت شرکت در همایش،
این گزینه را انتخاب کنید.

ارسال چکیده ،ارسال مقاله
پس از ورود به سرامانه از گزینههای ارسرال و پیگیری مقاله برای ارسال مقاله و از گزینه وضعیت ثبتنام در برنامهها برای
ثبتنام جهت شرکت در همایش استفاده کنید .در بسیاری موارد حضور در همایش مشروط به پرداخت هزینههای ثبتنام در
همایش است.

24
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چنانچه روی گزینه نگارش و ارسال مقاله کلیک کنید ،راهنمای ارسال مقاله را مانند تصویر زیر مشاهده میکنید.

22
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در صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید ،فرم زیر باید به دقت تکمیل شود.
 عنوان ،چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید.
در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشتهاند ،نام ،عنوان و نشانی ایمیل آنها
را به دقت وارد کنید .سامانه در راستای اطالعرسانی ،به آنها نیز ایمیل ارسال میکند.
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موضروع مقاله را انتخاب کرده و چنانچه موضروع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست به مدیر
سامانه پیشنهاد دهید.
توضیحات تکمیلی را وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را به هرماه سایر مستندات (در صورت لزوم) در سامانه
بارگذاری کنید.
توجه داشرته باشرید که در بسیاری موارد ،ابتدا چکیده مقاالت ارسال میشود و در صورت تأیید به نویسنده اطالع
داده میشود تا در بازه زمانی مشخصی اصل مقاله را از طریق سامانه ارسال کند.
در صرورتی که همه موارد به دقت تکمیلشرده باشرد ،امکان ارسرال مقاله را دارید .در غیر این صورت مجدد فرم
مربوطه را بازبینی کنید و اطالعات ضروری را در سامانه وارد نمایید.
توجه داشرته باشید به هنگام ثبت مقاالت ،از دگمه  Backمرورگر استفاده نکنید .با استفاده از منوها و گزینههای
مربوطه ،بخش مورد نظر را تکمیل کنید .و دگمه بعدی را در پایین صفحه انتخاب کنید.
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 در صررورتی که افراد دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشررارکت دارند ،نام و مشررخصررات آنها را به دقت در فرم
مربوطه وارد کنید .چنانچه یکی از آنها به عنوان نویسررنده مسررئول مکاتبات اسررت ،مشررخص کنید .ترتیب قرار
گرفتن نام نویسندگان را با استفاده از گزینه مربوطه در گوشه سمت چپ پایین فرم تعیین کنید.
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موضوعات را به دقت انتخاب کنید
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 در صرورت لزوم توضریحات بیشتری در رابطه با مقاله و معرفی خ ود ارائه دهید .برای تکمیل فرآیند ارسال مقاله،
شررایط و ضروابط مربوطه را با انتخاب این گزینه ثبت کنید" .
کردهام و موافقت خود را با آن اعالن میدارم" .

34
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اینجانب تمامی شرایط و ضوابط را مطالعه

 در ادامه اصرل مقاله را در سامانه بارگذاری کنید .دقت داشته باشید که فقط یک فایل به عنوان اصل مقاله امکان
ثبت در سررامانه را دارد .به عبارت دیگر نویسررنده نمیتواند با ارسررال دو فایل ،هر دو را به عنوان اصررل مقاله در
سامانه ثبت کند.

 پس از انتخاب فایل اصرلی مقاله ،دگمه ارسرال فایل را انتخاب کنید .در صورت نیاز ،توضیحات الزم در رابطه با
محتوای فایلها ارائه دهید .با انتخاب گزینه "بعدی" چکیده و مشررخصررات مقاله شررما نمایش داده میشررود .با
انتخاب گزینه ارسال مقاله ،فرآیند ارسال مقاله به پایان میرسد .ایمیل تأییدیه دریافت چکیده یا اصل مقاله نیز به
نشانی ایمیل شما ارسال میشود.
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 با انتخاب گزینه ارسال مقاله ،مجدد تأیید کنید که متقاضی ارسال مقاله به سامانه همایش هستید
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 با انتخاب دگمه  ،OKتصویر زیر مبنی بر ثبت مقاله در سامانه نمایش داده میشود.
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کمیته علمی همایش پس از بررسی مقاله دریافتی ،نتیجه را از طریق همین سامانه به اطالع شما میرساند.
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فصل دوم :راهنمای دبیر علمی

مقدمه
دبیر علمی همایش ،ناظر اصلی جریان بررسی و ارزیابی چکیدهها و اصل مقاالت علمی است که بری همایش
ارسال میشود .به همین خاطر باید امکانات ویژهای در اختیار دبیر علمی همایش قرار دارد .سامانه مدیریت
همایشهای علمی سیناوب ،همه امکانات الزم برای ایفای این نقش را در اختیار او قرار میدهد .این نقشها
عبارتاند از:




اجرای سیاستهای کلی و اجرایی همایش
نظارت بر ارزیابی و داوری مقاالت علمی
نظارت بر زمانبندی و ارائه مقاالت

در جریان چرخش مقاله در سامانه سیناوب ،دو روش کلی وجود دارد:
 .8چنانچه مدیران اجرایی و دبیر علمی همایش تأکید داشته باشند که ابتدا چکیده مقاالت و سپس اصل
مقاالت ارسال شود ،نویسنده ابتدا باید چکیده و در صورت ارزیابی مثبت از عنوان و چکیده پیشنهادی،
نویسنده میتواند متن کامل مقاله را تهیه و تدوین کرده و ارسال نماید.
 .2در مواردی که به زمان همایش نزدیکتر است ،از نویسنده درخواست میشود تا اصل مقاله را ارسال
نماید.
تنظیمات این موارد توسط مدیر سامانه در دانشگاه یا موسسه (در مواردی که آن دانشگاه یا موسسه از سامانه
سیناوب ویرایش نامحدود استفاده میکند) انجام میپذیرد .در غیر این صورت ،به هنگام راهاندازی سامانه این
تنظیمات توسط مدیر فنی سیناوب به انجام میرسد.
هر چکیده یا مقالهای که توسط نویسندهای ارسال میشود ،در مرحله اول به دست دبیر علمی میرسد .بر اساس
بررسی اولیه دبیر علمی ،در رابطه با اینکه آیا اساساً مقاله صالحیت داوری ،ارزیابی و انتشار را دارد یا نه و اگر
صالحیت انتشار را دارد باید توسط چه کسی ارزیابی شود ،مشخص میشود .دبی علمی ممکن است وظیفه انجام
این امر را به همکاران علمی خود که در کمیته علمی همایش واگذار کند تا ارزیابی اولیه را انجام داده و چنانچه
مقاله ،شرایط و ضوابط مورد نظر نشریه را رعایت کرده باشد برای تعیین داور به ارسال شود .در غیر این صورت،
چکیده یا مقاله مورد پذیرش قرار نگرفته شده و در صورت نیاز برای نگارش و اصالح مجدد به نویسنده بازگردانده
میشود.
فردی که به عنوان دبیر علمی همایش مشخص شده است ،هنگام مراجعه به سامانه و ورود با نام کاربری و کلمه
عبور اختصاصی ،صفحهای مانند تصویر زیر را مشاهده میکند .چنانچه ایشان نقشهای دیگری از جمله داوری و
دبیری علمی بخش مسابقات را نیز بر عهده داشته باشد ،به صفحه اختصاصی این بخشها نیز دسترسی خواهد
داشت.
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صفحه اختصاصی دبیر علمی
در همایشهایی که ابتدا چکیده مقاله ارسال میشود ،صفحه اختصاصی دبیر علمی مانند تصویر زیر است
جستجوی مقاالت و مشاهده
وضعیت داوری مقاالت
مدیریت ارزیابی و داوری
چکیده مقاالت ارسالی
مدیریت ارزیابی و
داوری مقاالت کامل

مشاهده فهرست مقاالت بر
اساس عنوان
مشاهده فهرست مقاالت
کامل نشده کاربران

تنظیمات اصلی بخش دبیری

در ادامه به تفصیل هر یک از امکانات صفحه شخصی

علمی همایشها

34
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دبیری علمی همایشها توضیح داده میشود

در مواردی که فقط همایش اصل مقاله را میپذیرد ،صفحه اختصاصی دبیر علمی مانند این تصویر است.

جستجوی مقاالت و
مشاهده وضعیت
داوری مقاالت

مدیریت ارزیابی و
داوری مقاالت کامل

تنظیمات اصلی بخش
دبیری علمی همایشها

در سررراختار مدیریتی علمی همایشها ،دبیر علمی تمامی کارهای مربوط به ارزیابی و داوری مقاالت را به انجام
میرسراند .در واقع دبیر علمی به مانند سرردبیر علمی نشرریات تخصصی ایفای نقش میکند .به طور کلی ،دبیر
علمی میتواند مقاله را مورد بررسری و ارزیابی علمی قرار داده و نظر خود را به نویسرنده اعالم .ایشان همچنین
میتواند مقاله را به داوری ارسرال کرده و بر اسراس نظر داور ،نتیجه بررسری را به اطالع نویسررنده برساند .دبیر
علمی تنها فردی اسرت که میتواند مقاالت را به داوری ارسرال کرده ،نتیجه داوری را مشاهده کند و در صورت
اختالف نظر بین داوران به داور سروم یا داور تطبیقی ارسرال کند و در نهایت نتیجه داوری را به اطالع نویسنده
عهدهدار مقاله برساند .دبیر علمی همچنین میتواند با مشاهده اصالحات انجامگرفته توسط نویسنده ،آن را برای
مطابقت با نظر داور به داور مربوطه یا داور تطبیقی ارسال کند و در نهایت بعد از اینکه بازنگری و اصالحات مورد
نظر انجام گرفت برای ادامه کار ،به همراه یادداشت ویژه برای ارسال نهایی مقاله به نویسنده بازگرداند.
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همایشهای علمی معتبر معموالً در کمترین زمان ممکن فرآیند بررسی و ارزیابی را به نتیجه رسانده و نتیجه را
به نویسنده اعالم میکنند .اعضای کمیته علمی میتوانند با پذیرفتن نقش داوری به فرآیند بررسی و ارزیابی
مقاالت کمک شایانی کنند.

جستجوی پیشرفته :کلیدواژه مورد نظر را
جستجوی ساده:

در یکی از فیلدها جستجو کنید.

کلیدواژه مورد نظر را در این قسمت
وارد کرده و دگمه بیاب را انتخاب کنید.

فرم جستجوی مقاالت

پس از واردکردن
کلیدواژه مورد
نظر این دگمه را
انتخاب کنید.
محدود کردن نتیجه جستجو بر
اساس موضوعات همایش

جستجوی پیشرفته :نتیجه جستجو را بر اساس وضعیت مقاله تعین کنید.
جستجوی پیشرفته :نتیجه جستجو را
بر اساس تاریخ ارسال یا بازنگری یا
داوری مقاله محدود کنید.

با انتخاب گزینه جستجو ،فهرست مقاالت مرتبط به مانند تصویر بعدی نمایش داده میشود .با انتخاب کد مقاله
امکان مشاهده اطالعات بیشتری در رابطه با مقاله وجود دارد.

14
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فرم نمایش نتیجه جستجوی مقاالت

کد مقاله :با کلیک روی کد

وضعیت مقاله بر اساس

مقاله ،اطالعات کامل مقاله

آخرین اطالعات موجود در

نمایش داده میشود

سامانه

؟

چاپ مقاله
حذف
مقاله
برای دانلود فایل اصلی مقاله
این گزینه را انتخاب کنید
ویرایش اطالعات مقاله :با استفاده از
این گزینه امکان تغییر و اصالح عنوان،

با انتخاب این گزینه،

توسط دبیر علمی وجود دارد .مانند

فهرست مقاالت نمایش

تصویر بعدی

داده میشود.

12

کلیدواژه ،چکیده و سایر اطالعات مقاله
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مشاهده وضعیت داوران

یکی از امکانات بسیار خوب سامانه سیناوب که مورد توجه بسیاری قرارگرفته است ،گزارش وضعیت همکاری
داوران در بررسی و ارزیابی مقاالت علمی است.

فرم مشاهده وضعیت داوران
برای مشاهده وضعیت داور
میتوانید نتیجه جستجوی
داوری را به داوری چکیدهها یا
داوری اصل مقاالت محدود کنید.
مقاالت محدود کنید

جستجوی ساده:
مرتب کردن نتیجه

نام داور را از

جستجو بر اساس نام

فهرست داوران

داور یا عنوان مقاله

انتخاب کنید

جستجوی پیشرفته :جستجو
را بر اساس وضعیت مقاالت،

دگمه جستجو

نتیجه بررسی و تاریخ ارسال
به داوری و نتیجه داوری
محدود کنید.

با انتخاب گزینه جستجو ،فهرست کاملی از مقاالتی که دارای شرایط تعیینشده باشند ،نمایش داده میشود .با
استفاده از امکانات این صفحه (مانند تصویر صفحه بعد) این امکان وجود دارد تا مقاالتی که به موقع داوری
نشده است به داور دیگری ارسال شود یا داورانی که با تأخیر داوری مقاالت را انجام دادهاند ،مقاله جدید برای
آنها ارسال نشود.
تمامی گزینههایی که بر اساس آن میتوان نتیجه جستجو را محدودتر کرد در فرم مشاهده داوران وجود دارد .با
توجه به نیاز و بر اساس اینکه چند مقاله برای داوری ارسالشده است یا چند داور با کمیته علمی همایش
همکاری دارند ،میتوان گزارشهای مفیدی را تولید کرد.

13
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فرم مشاهده فهرست مقاالت در دست داوری
جزئیات بیشتر در رابطه با داوری
با انتخاب کد مقاله ،اطالعات

مقاله و همچنین فرم داوری با

بیشتری در رابطه با وضعیت

استفاده از این گزینه قابل

داوری و پیگیری مقاله قابل

مشاهده است.

مشاهده است.

نام داور:
امکان مرتبسازی بر اساس نام
داور وجود دارد .برای این منظور از
امکانات فرم جستجوی اطالعات

آخرین وضعیت مقاله بر اساس

نتیجه داوری در این ستون ذکر شده

اطالعات موجود در سامانه.

است.

این امکان وجود دارد تا بر اساس

این امکان وجود دارد تا بر اساس

وضعیت مقاله ،گزارش اختصاصی

نتیجه داوری ،گزارش اختصاصی

تولید شود.

تولید شود.

استفاده کنید

حسب نیاز ،دبیر علمی امکانات مختلفی برای

با انتخاب این گزینه امکان ثبت مقاله به عنوان مقاله بررسیشده وجود دارد

پیشبرد بهتر وضعیت داوری مقاالت دارد .با
استفاده از گزینههای موجود ،گزارشهای مورد
نیاز را تهیهکرده و با داورانی که بیش از مهلت
تعیینشده فرآیند داوری را با تأخیر انجام
دادهاند تماس حاصل فرمایید یا مقاالت آنها را
به سایر داوران اختصاص دهید.

11
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صفحه اختصاصی دبیر علمی

چکیده مقاالت جدید

مقاالت جدید

چکیدههای
ارسالشده به داوران

مقاالت ارسالشده به
داوران

چکیده های
داوری شده و در

مقاالت داوری شده

دست بررسی
چکیده های پذیرفته
شده

مقاالت ارسال شده

چکیدههای پذیرفته
نشده و حذف شده از

برای ویراستاری و
صفحه آرایی

سامانه

مقاالت پذیرفته شده
برای ارائه و مققاالت
منتشر شده

مقاالت حذفشده و
بازپسگرفته شده

مشاهده گزارشهای کاربردی
بر اساس موضوعات محوری
همایش و همچنین مقاالت
تکمیلنشده کاربران

14
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نکات مهم و کلیدی در رابطه با دبیری علمی همایشها
 با کلیک روی کد مربوط به هر مقاله ،اطالعات کامل آن مقاله به همراه امکاناتی برای انجام عملیاتاجرایی گشوده میشود.
 دبیر علمی میتواند روی مقاله یکی از سه کارهای زیر را انجام دهد: .8مقاله را برای ارزیابی به یک یا چند داور بفرستد.
 .2نظر کارشناسی خود را در مورد مقاله درج کند.
 .8نظر نهایی بررسی (اعم از نظر شخصی یا نظر داوران) را برای نویسنده ارسال کند.
 بسته به این که کدام یک از گزینههای باال را انتخاب کنید ،امکانات متفاوتی در سامانه وجود دارد. برای ارسال مقاله به داور ،کافی است از فهرست داورهای موجود ،فردی را برای داوری انتخاب کرد ومقاله را برای او ارسال کرد.
 امکان ثبتنام داور برای دبیر علمی وجود دارد. برای ثبتنام داور جدید ،با انتخاب گزینه «ثبتنام داور جدید» ،مشخصات و نشانی ایمیل ایشان را واردسامانه کنید.
 تغییر وضعیت مقاله به در حال بررسی ،امکان بررسی بعدی را فراهم میکند. دبیر علمی امکان درج توضیحات الزم را روی مقاله دارد. -داور میتواند نظر قطعی خود را بر اساس یکی از گزینههای زیر اعالم کند:

-

12

 قابل انتشار
 بازنگری جزئی
 بازنگری کلی
 غیرقابلانتشار
 نمیتوانم مقاله را بررسی کنم.
با آن که این مجموعه در نگاه اول پیچیده به نظر میرسد ،همان طور که خواهیم دید ،کمک زیادی به
انجام فعالیتهای دبیر علمی همایش خواهد کرد.
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ارسال مقاالت یا چکیده مقاالت به داوری
با انتخاب گزینه مقاالت یا چکیدههای جدید ،فرم مخصوص ارسال به داوری و تصمیمگیری در رابطه با مقاالت
به مانند تصویر زیر باز میشود.
با انتخاب گزینه مقاالت جدید،
فرم زیر نمایش داده میشود .این
فرم شامل اطالعات اصلی
کتابشناختی مقاله است.

کد و عنوان مقاله:
کد مقاله به صورت خودکار
توسط سامانه ایجادشده و
امکان تغییر آن نیز وجود

تاریخ ارسال و آخرین تغییرات و

ندارد.

همچنین وضعیت مقاله در این قسمت

کد مقاله ترکیبی از عالئم

نمایش داده میشود.

اختصاری همایش و یک
عدد چهار رقمی است که
از  3777شروع میشود.

برای حذف
مقاله این
گزینه را
انتخاب کنید.

برای ویرایش
اطالعات مقاله
این گزینه را
انتخاب کنید.
برای دانلود فایل
اصلی مقاله اینجا را
کلیک کنید.
15
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با کلیک روی کد مقاله اطالعات زیر نمایش داده میشوند:
فرم اطالعات کامل مقاله

ذخیره اطالعات
برای تصمیمگیری در رابطه

مقاله به فرمت

با مقاله اینجا را کلیک کنید

ورد و اکسل

گزینه ارسال ایمیل به نویسنده جهت
دریافت اطالعات بیشتر در صورت لزوم

پیگیری وضعیت
مقاله

دانلود مقاله

14

تاریخ آخرین

آخرین وضعیت

محل نمایش توضیحات

تغییرات مقاله

مقاله

دبیر تخصصی
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برای ارزیابی چکیده مقاالت علمی این گزینه را
داوری چکیده مقاالت

انتخاب کنید.
با انتخاب این گزینه ،تصویری به مانند شکل زیر
نمایش داده میشود.

برای ارزیابی چکیده مقاالت
 ،روی کد مقاله کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه،
تصویری به مانند شکل

فرم نمایش چکیده مقاالت دریافتی

بعدی نمایش داده میشود

برای حذف چکیده این گزینه
را انتخاب کنید.

14

www.sinaweb.net

فرم نمایش چکیده مقاالت

با انتخاب این گزینه ،امکان
ارسال چکیده به دواری یا عدم
پذیرش چکیده وجود دارد.

ارسال چکیده به داوری و
ارزیابی اولیه

در صورت پذیرش چکیده ،برای
اطالعرسانی به نویسنده جهت ارسال
در صورتی که چکیده اساساً هیچ ربطی
به همایش ندارد و به اشتباه ارسال شده
است ،با استفاده از این گزینه آن را

حذف کنید.

44
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مقاله کامل ،این گزینه را انتخاب کنید.

فرم ارسال به داوری

در صورت نیاز داور جدید
را در سامانه ثبت نام کنید

نمایش اسامی همه داوران یا داوران
متخصص در رابطه با موضوع مقاله

توضیحات
اختصاصی

فهرست اسامی داوران،

برای داور

جستجوی داوران
پس از انتخاب داور ،این

انتخاب و ارسال

گزینه را انتخاب کنید

فایلهای اختصاصی
برای داور در صورت
نیاز

برای ثبت اطالعات دگمه
ذخیره را انتخاب کنید

42
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مشاهده اطالعات وضعیت پیگیری مقاالت

برای مشاهده اطالعات پیگیری وضعیت مقاله ،پس از
انتخاب کد مقاله از فهرست مقاالت دریافتی ،این
گزینه را انتخاب کنید.

فرم وضعیت پیگیری مقاالت
تمامی اطالعات ثبت شده در سامانه به هنگام تغییر
وضعیت مقاالت بر اساس تاریخ به مانند این تصویر
نمایش داده میشود.
در صورتی که مقاله بازنگری
شود ،به طور مشخص در کد
مقاله نمایش داده میشود
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پس از تعیین داور ،مقاالت ارسال
شده به داور به مانند این تصویر
نمایش داده میشود.

در صورت نیاز ،این امکان وجود
دارد تا با کلیک روی این گزینه،
پیگییری مجدد به عمل آید.

41
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فصل سوم :راهنمای داوری
در سامانههای سنتی ،داوران باید نظر خود را به صورت مکتوب ،در قالب یک فرم یا به صورت تفصیلی در مورد مقاالت بیان
کنند .برای ایفای این نقش ،سامانه مدیریت همایشهای علمی سیناوب امکانات پویایی را در اختیار داوران و ارزیابها قرار
داده است .در همان ابتدا و در قالب فرم اولیه ثبتنام ،از افراد خواسته میشود که تمایل خود را برای پذیرش نقش داوری
اعالم کنند .البته این اعالم آمادگی ،برای نهایی شدن ،نیاز به تأیید مدیر سامانه (مدیر اجرایی) دارد .مدیر سامانه میتواند به
صورت مستقیم افرادی را به عنوان ارزیاب و داور در سامانه ثبت کند .به هر حال ،افرادی که در سامانه به عنوان داور
ثبتشدهاند ،وقتی با نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه میشوند میتوانند به عنوان داور به ایفای نقش بپردازند.

پس از ورود به سامانه ،نقش داور را انتخاب کنید.
در صورتی که شما از قبل به عنوان داور در
سامانه ثبت شده باشید ،امکان مشاهده این
بخش برای شما وجود دارد.

44
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به منظور روانسازی فرآیند داوری مقاالت ،به محض اینکه دبیر علمی فردی را به عنوان داور مقاله مشخص کرد ،ایمیلی
حاوی ثبتنام ایشان به عنوان داور ارسال میشود و از وی درخواست میشود موافقت یا عدم موافقت خود را اعالم کند .در
این مرحله نیازی به ورود به سامانه نیست .داور با انتخاب یکی از دو گزینه قبول یا رد داوری ،نظر خود را در سامانه ثبت
میکند .چنانچه داور ،ارزیابی چکیده یا مقاله ارسالی را بپذیرد ،پیوند دسترسی به اصل مقاله برای ایشان ارسال میشود .داور
با کلیک روی این پیوند ،بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه میشود و امکان داوری مقاله و دسترسی به اصل
مقاله و فرم داوری برای وی فراهم میشود .به هر حال ،برای آغاز به داوری ،این امکان نیز وجود دارد تا پس از مراجعه به
سامانه و ورود نام کاربری و کلمه عبور ،وارد صفحه شخصی داور شوید.
در این صفحه ،دو گزینه وجود دارد :مقاالت جدیدی که
برای داوری ارسال شده است و هنوز داوری نشده است و

صفحه اختصاصی داور

مقاالت در حال داوری یا داوری شده

برای داوری

مقاالت جدید برای داوری

مقاالت روی

توضیحات

کد مقاله

داور برای

کلیک کنید .با

دبیر علمی

انتخاب این

مقاالت داوری شده

گزینه،
تصویری
مانند شکل
صفحه بعد
باز میشود.
مشاهده فرم

داوری
بعد از داوری مقاله و ثبت نظر داور در سامانه امکان تغییر نظر
وجود ندارد  .اهمیت این موضوع از این جهت است که ممکن
است دبیر علمی بر اساس نظر داور ،تصمیم خاصی اتخاذ کرده
باشد.
بنابراین داور فقط میتواند نظر خود را مشاهده کند
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فرم مشاهده اطالعات مقاله توسط داور

برای تکمیل فرم داوری ابتدا
باید بپذیرید که داوری مقاله را
انجام میدهید.

در صورتی که داور بپذیرد
داوری مقاله را انجام دهد،
امکان مشاهده متن کامل مقاله

گزینه مورد نظر را انتخاب کرده
و دگمه ذخیره را کلیک کنید

را دارد.
در غیر این صورت ،فقط
چکیده مقاله برای داور قابل
مشاهده است.

در صورتی که اصل مقاله یا

چکیده ضمیمه باشد در این
قسمت نمایش داده میشود

با انتخاب هر یک از گزینهها ،در
نهایت با تأیید مجدد ،نظر داور
در سامانه ثبت میشود
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فرم داوری مقاالت

این قسمت وجود نداشت

فرم داوری از چند قسمت اصلی تشکیل
شده است:
-

سواالت چند گزینه ای

-

توضیحات داور برای دبیر علمی

-

توضیحات داور برای نویسنده

-

نظر قطعی داور در رابطه با مقاله

ثبت توضیحات الزم برای دبیرعلمی

ثبت توضیحات الزم برای نویسنده.

در صورت صالحدید دبیر علمی ،این
توضیحات برای نویسنده قابل
مشاهده خواهد بود.

برای ثبت نظر نهایی در
رابطه با ارزیابی مقاله ،این
گزینه را انتخاب کنید.

داور میتواند یک فایل ویرایش شده یا همراه
با یادداشتها و حاشیهنویسی را از طریق
سامانه برای دبیر علمی ارسال کند.

برای مشاهده متن کامل
مقاله ،این گزینه را انتخاب
کنید

بسیاری از داوران ترجیح میدهند نظر خود را
در حاشیه مقاله درج کنند .یا با استفاده از
امکانات ورد ،مواردی را برای اصالح و
ویرایش پیشنهاد دهند.
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نکات مهم در رابطه با داوری
 بسیاری از همایشهای علمی برای تسهیل فرآیند ارزیابی ،فرمهای از پیش طراحیشدهای را در اختیار داوران قرارمیدهند .چنین فرمی را میتوان با استفاده از سامانه سیناوب هم در اختیار ارزیاب قرار داد .فرم مذکور را مدیر
اجرایی سامانه میتواند ویرایش کرده و سؤاالت مورد نظر را اضافه یا کم کند.
 امکان تغییر نظر داوری در رابطه با مقاالت داوری شده وجود ندارد .بنابراین ،شایسته است داوران در ثبت نظراتخود دقت کافی داشته باشید.
 مقاالتی که به داوری ارسال میشود ،از طریق ایمیل به داور اطالعرسانی میشود .داور میتواند با انتخابگزینههای قبول یا رد داوری ،بدون اینکه نیاز باشد وارد سامانه شود ،نظر خود را اعالم کند.
 برای مشاهده اطالعات بیشتر در رابطه با یک مقاله ،روی کد مقاله کلیک کنید .امکان کلیک روی کد مقاله بعد ازداوری به صورت خودکار غیرفعال میشود.
 در مرحله اول فقط از داور خواسته میشود که آمادگی خود را برای داوری اعالم کند؛ میتوانید گزینه قبول میکنمیا قبول نمیکنم را انتخاب کنید .بعد از انتخاب گزینه مورد نظر ،دگمه ذخیره را انتخاب کنید تا نظر شما در سامانه
ثبت شود.
 تنها پس از قبول داوری مقاله ،امکان مشاهده متن کامل مقاله وجود دارد. به هر ترتیب ،چنانچه داور در ابتدا بپذیرد مقالهای را داوری کند ،اما در ادامه کار نظر ایشان تغییر کند ،این امکانوجود دارد تا به طور مشخص نظر خود را با گزینه "نمیتوانم داوری کنم" در سامانه درج کند.
 در سامانه مدیریت همایشهای علمی سیناوب داور میتواند:-

-

یک یادداشت اختصاصی برای نویسنده بنویسد
یک یادداشت اختصاصی برای دبیر علمی ارسال کند.
فرم اختصاصی ارزیابی را تکمیل کند.
یک فایل ویرایش شده یا همراه با یادداشتها و حاشیهنویسی را از طریق سامانه برای دبیر علمی
ارسال کند .اغلب ارزیابها ترجیح میدهند نظر خود را در حاشیه مقاله درج کرده یا با استفاده از
امکانات ورد ،مواردی را برای اصالح و ویرایش مشخص کنند.
فایل ویرایش شده و نظرات تکمیلی خود را در قالب یک فایل متنی با استفاده از بخش بارگذاری فایل ،ارسال
کنید .فایل مذکور برای دبیر علمی و نویسنده ارسال میشود .البته این گزینه اختیاری است.

 در پایان الزم است داور نظر نهایی خود را در قالب یکی از پنج گزینه زیر مشخص شود: مقاله پذیرفته شود
 مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شود.
44
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مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شود.
مشروط به اعمال اصالحات جزیی بدون نیاز به داوری مجدد
مشروط به اعمال اصالحات اساسی (نیازمند داوری مجدد)
غیرقابل پذیرش
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فصل چهارم :راهنمای انتشار الکترونیکی
گام مهم و نهایی پس از پذیرش مقاالت ،مرحلهی انتشار الکترونیکی مقاالت است که با استفاده از امکاناتی که برای نقش
ناشر در نظر گرفته شده است ،انجام میشود .مدیر سامانه با هماهنگی دبیر علمی این نقش را به فردی توانا و شایسته
واگذار کرده تا ضمن ویراستاری علمی و ادبی ،مقاالت را در سامانه انتشار دهد .برای مشاهده امکانات و ویژگیهای این
بخش با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شده و نقش ناشر را انتخاب کنید.

با استفاده از امکانات خوبی که
در این بخش وجود دارد ،امکان
انتشار آنالین و الکترونیکی
مقاالت پذیرفته شده به سادگی
وجود دارد.

24
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صفحهی امکانات ناشر به شکل زیر

است:

صفحه اختصاصی ناشر

مقاالتی که در سامانه ثبت شده و تمامی فرآیند ارزیابی و
داوری را طی کرده و اصالحات بازنگری (در صورت لزوم)
به انجام رسیده باشد ،در صورتی که دبیر علمی آنها را در
وضعیت پذیرش آنالین قرارد داده باشد در این قسمت
نمایش داده میشود.

برای مشاهده فهرست مقاالت منتشر

در صورت نیاز این امکان وجود دارد تا مقاالتی با استفاده از
این گزینه در سامانه انتشار یابد .این مقاالت شامل مواردی

شده در سامانه روی این گزینه کلیک
کنید.

میشود که به هر دلیل از طریق سامانه همایش به کمیته
علمی ارسال نشده باشد
برای مشاهده اطالعات بیشتر

فهرست مقاالت پذیرفتهشده آماده انتشار

روی کد مقاله کلیک کنید.

مقاالت بر اساس تاریخ ارسال
مرتب میشوند
آخرین وضعیت مقاله
برای انتشار الکترونیکی مقاالت روی
این گزینه کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه ،تصویری مانند
شکل بعدی نمایش داده میشود

22
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فرم انتشار مقاالت الکترونیکی شامل چهار بخش است

فرم انتشار الکترونیکی مقاالت

-

مشخصات مقاله

-

مدیریت نویسندگان (ورود و ویرایش نام نویسندگان)

-

مدیریت موضوعات (مشخص کردن موضوع مقاله)

-

مدیریت مراجع و منابع مورد استفاده در مقاله

در صورت نیاز چکیده
مقاله را ویرایش کنید و

تارخ انتشار و شماره
صفحات را
مشخص کنید.

کلید واژگان را اصالح
نماید.

فایل اصل مقاله را

در صورت صالحدید ،متن
کامل مقاله را رد این

به فرمت پی دی

قسمت وارد کنید

اف بارگذاری کنید
برای ثبت اطالعات در سامانه ،دگمه
ذخیره را انتخاب کرده و برای ادامه کار،
دگمه ذخیره و جدید را برای انتشار مقاله
بعدی انتخاب کنید

نامه اطالع رسانی
و تأییدیه انتشار را
برای نویسنده اسال

کنید.

برای مرتب سازی نام نویسندگان از این
گزینه استفاده کرده و دگمه ذخیره را انتخاب
کنید.

برای ویرایش یا
وارد کردن منابع

برای ویرایش یا
حذف نام نویسنده

مقاله ،از این گزینه
استفاده کنید.

از این گزینهها
استفاده کنید
23
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فرم ورود و ویرایش اطالعات نویسندگان

در صورت لزوم هر یک از فیلدهای
اطالعاتی را ویرایش کنید.
تحصیالت ،شماره
تلفن و رتبه علمی
را وارد کنید

اطمینان حاصل کنید که سازمان یا
موسسه محل کار یا تحصیل در این

با انتخاب این گزینه ،فرم
ویرایش نام نویسندگان به

قسمت وارد شده باشد.

مانند این تصویر قابل
مشاهده است.

پس از ویرایش اطالعات ،دگمه ذخیره نویسنده
را انتخاب کنید.

فرم ورود اطالعات یا ویرایش موضوعات مقاله

یک یا چند موضوع
مرتبط با مقاله را
انتخاب کنید

از این گزینه برای اضافه کردن
موضوعات مرتبط با مقاله استفاده کنید

با انتخاب یکی از موضوعات از این گزینه برای
حذف موضوعات غیر مرتبط با مقاله استفاده کنید.

21
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فرم ورود اطالعات مراجع و منابع مورد استفاده در مقاله

سررامانه مدیریت همایشررهای علمی سرریناوب،
امکان ثبت اطالعات منابع علمی مورد استفاده
در مقاالت را فراهم کرده اسررت .با اسررتفاده از
این فرم ،اطالعات کتابشناختی منابع علمی را
وارد سرررامانه کنید .برای ورود اطالعات ،ابتدا

زبان منبع را انتخاب کنید

اطالعات کتابشرررناختی منبع شرررامل نام
نویسررندگان ،عنوان ،دوره و شررماره و نام
مجله و سررایر اطالعات و همچنین آدرس
اینترنتی منبع را به دقت وارد کنید

پس از ورود اطالعررات دگمرره ذخیره را
انتخاب کنید.

24
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نمونه مقالهای که منابع آن در سامانه وارد شده است.

22
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نکات مهم در رابطه با نقش ناشر
-

مقاالت باید ابتدا از طریق سامانه ارسال شود تا پس از ارزیابی و داوری و در صورت پذیرش برای انتشار آنالین ،به صورت
الکترونیکی انتشار یابد.

-

در صورت نیاز از گزینه انتشار مقاله جدید برای مواردی که به ترتیب از قبل آماده سازی شده است استفاده شود .به عنوان مثال،
اگر برای همایش دوم از این سامانه استفاده میشود ،این امکان وجود دارد تا با استفاده از این گزینه اطالعات مقاالت همایش اول
نیز در سامانه بارگذاری شود.

-

در صورت امکان منابع مورد استفاده مقاالت نیز در سامانه ثبت شود تا دسترسی به منابع را برای کاربران به سادگی فراهم کند.

-

به هنگام انتشار الکترونیکی مقاالت ،نامه تأییدیه انتشار برای نویسنده ارسال شود.

-

موضوعات مرتبط با مقاالت را در سامانه وارد کنید تا به این ترتیب دسترسی به منابع و موضوع بندی آنها که از اهمیت خاصی
برخوردار است ،به درستی انجام شود.

-

25
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فصل پنجم :راهنمای مدیر اجرایی

مقدمه
همان طور که قبالً ذکر شرد ،سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب دارای هشت نقش مجزا برای مدیریت و
پیشربرد امور علمی و اجرایی همایشهای علمی اسرت .هر کاربر می تواند صراحب یک یا چند نقش باشد .اگر کاربری چند
نقش داشرته باشد ،میتواند با مراجعه به صفحه اول سایت ،نقش خود را تغییر دهد .برای مثال اگر یک کاربر در این سامانه
به عنوان نویسنده و داور تعریفشده است ،میتواند با مراجعه به صفحه اختصاصی خود ،یکی از دو نقش نویسندگی یا داوری
را انتخاب کرده و به ایفای مسررئولیت خود بپردازد .مدیر اجرایی سررامانه نیز تمامی اختیارات برای اداره آنالین همایش را بر
عهده دارد که در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب ،امکانات و قابلیتهای خوبی را در اختیار مدیر اجرایی قرار داده است.
تقریباً تمامی فرآیندهای اجرایی همایش با استفاده از امکانات مختلف سیناوب قابل انجام است :این امکانات به شرح زیر در
چند دسته کلی قرار میگیرند
-4

مدیریت سایت اطالعرسانی همایش

 -3مدیریت ثبتنام و ارائه خدمات به شرکتکنندگان
 -1مدیریت برگزاری برنامههای جانبی شامل کارگاهها ،نمایشگاهها و مسابقات علمی
-1

مدیریت ثبتنام از حامیان و برگزارکنندگان همایش

-4

مدیریت کاربران سامانه

در ادامه به توضیح هر یک از موارد میپردازیم:

24
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مدیریت سایت اطالعرسانی همایش
یکی از مهمترین کارهای مدیر اجرایی سرامانه همایشهای سریناوب ،بارگذاری و ویرایش تمامی اطالعات سررایت همایش
اسرت که با اسرتفاده از امکانات مختلفی که در سایت وجود دارد به انجام میرسد .این امکانات به شرح زیر شامل تنظیمات
اصرلی و بارگذاری محتوای مطالب مختلف برای نمایش در صرفحه اصرلی اسرت .هدر سرایت ،منوها ،مشخص کردن نوع
گردهمایی شررامل همایش ،جشررنواره ،و  ...و همچنین ویرایش نامههای پیشفرض ،بارگذاری اخبار و اطالعات و تبلیغات و
اسالیدهای مختلف و همچنین ایجاد و ویرایش فرم داوری و سؤاالت چک لیست بخشی از این موارد است.
مدیریت سایت اطالعرسانی همایش
عنوان
تنظیمات همایش:
تنظیمات نامههای همایش:
تنظیمات پیامکهای همایش:
مدیریت صفحات ایستا
تنظیمات منوها
مدیریت دسترسی سریع:
سازمان همایش:
اخبار و اعالنات:
تصاویر مورد استفاده برای نمایش اسالید
تبلیغات
موضوعات
کشورها
پیوندهای مفید
پرسشهای متداول
واژهنامه اختصاصی
مدیریت نسخههای پشتیبان
چک لیست ارسال مقاله
فرم داوری مقاالت
50

توضیحات و کارکرد
تنظیمات اصلی سایت
ویرایش نامههای پیشفرض
ویرایش پیامکهای پیشفرض
ایجاد و مدیریت محتوای صفحات اختصاصی
مدیریت منوهای اصلی و فرعی سایت همایش
ایجاد پیوند مستقیم به محتوای سایت جهت نمایش در صفحه اول
معرفی رئیس ،دبیر علمی و دبیر اجرایی و اعضای کمیتهها و ...
مدیریت اطالعرسانی سایت با انتشار اخبار جدید
بارگذاری و تنظیم تصاویر اصلی برای نمایش به صورت اسالید
بارگذاری پوسترها و پیوندهای تبلیغاتی در سایت
موضوعات اصلی که در همایش مورد بحث قرار میگیرد
اضافه کردن و ویرایش اسامی کشورها در سایت .اسامی کشورها در
فرم ثبتنام نمایش داده میشود.
معرفی سایر وبگاههای مرتبط با همایش
ارائه سؤاالت و پاسخهای مرتبط برای اطالعرسانی بیشتر به کاربران
معرفی واژهها به همراه تعاریف مورد نظر برای اطالعرسانی بیشتر
تهیه و بازیابی نسخههای پشتیبان
چک لیست برای اطمینان از ارسال تمامی مورد نیاز توسط نویسنده
ایجاد و ویرایش فرم داوری مقاالت علمی
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مدیریت ثبتنام و ارائه خدمات به شرکتکنندگان
با توجه به اینکه فضرای محل برگزاری همایشها محدود اسرت و ممکن اسرت افراد مختلفی تقاضرای شرکت در همایش
داشته باشند ،برای ثبتنام از افراد متقاضی به ناچار باید تسهیالت و محدودیتهایی را در نظر گرفت .به عنوان مثال ،میزان
هزینه ثبتنام یکی از این موارد است که با توجه به اینکه میتوان دو مبلغ جداگانه برای قبل و بعد از یک تاریخ مشخص را
معین کرد ،این امکران را فراهم میآورد ترا افرادی کره قبل زا تاریخ مورد نظر ثبتنام میکنند از تخفیف ویژهای برخوردار
شروند .این امکان میتواند گنجایش فضرای مورد نیاز برای برگزاری همایش را تا یک تاریخ مشخص بر اساس افرادی که
هزینه ثبتنام را چند ماه قبل از برگزاری پرداخت کردهاند ،مشخص کند.
ارائه فهرست خدمات اقامتی و هزینههای مرتبط و همچنین صورتحساب شرکت در همایش با توجه به موارد مختلفی که در
بخش ارائه خدمات ذکرشرده اسرت ،یکی از امکانات خوب این سامانه است .برای مشخص کردن تمامی این موارد از گزینه
"خدمات" استفاده کنید.
گزینه صرورتحسابهای پرداختشده و نشده نیز برای صدور کارت یا پیگیری جهت اطمینان مبنی بر شرکت در همایش از
امکانات خوب سامانه سیناوب است.
مدیریت ثبتنام و ارائه خدمات به شرکتکنندگان
توضیح و کارکرد
عنوان
زمانبندی همایش
زمانبندی برنامههای همایش
هزینههای شرکت در همایش
ثبتنام افراد برای شرکت در همایش
فهرست متقاضیان شرکت در همایش
خدمات
صورتحسابهای پرداختنشده
صورتحسابهای پرداختشده

54

زمانبندی اصلی همایش برای ارسال چکیده ،اصل مقاله ،تاریخ
داوری و برگزاری همایش
تهیه و تنظیم برنامههای روز همایش
مشخص کردن هزینههای شرکت در همایش
ثبتنام افراد برای شرکت در همایش
مشاهده فهرست افراد متقاضی برای شرکت در همایش
معرفی و ارائه خدمات اقامتی برای شرکتکنندگان در همایش
صورتحسابهای پرداختشده برای صدور کارت شرکت در همایش
صورتحسابهای پرداختنشده برای پیگیری یا تصمیمگیری مبنی
بر شرکت در همایش

www.sinaweb.net

مدیریت برگزاری برنامههای جانبی شامل کارگاهها ،نمایشگاهها و مسابقات علمی
در هر همایش معموالً برنامههای جانبی به صررورت کارگاههای آموزشرری ،نمایشررگاههای جانبی و مسررابقات علمی برگزار
میشود .در رابطه با کارگاهها این امکان وجود دارد تا درخواستهای برگزاری کارگاه آموزشی و همچنین فهرست متقاضیان
شرکت در کارگاههای آموزشی از طریق سامانه ثبتشده و در اختیار مدیر مربوطه قرار گیرد.
ایجاد و ویرایش تعداد و نام غرفههای نمایشگاه جانبی و همچنین ثبتنام از افراد حقوقی برای اختصاص غرفه در نمایشگاه
و مشراهده درخواسرتهای مختلف برای اجاره یا اختصراص غرفه از امکانات خوب سامانه برای مدیریت فعالیتهای جانبی
است.
مدیریت برگزاری مسرابقات علمی – دانشرجویی یکی از امتیازات ویژه سرامانه سریناوب است .تعریف مسابقه ،زمانبندی و
مشخص کردن محدوده زمانی برای ارسال مطالب و همچنین داوری و ارزیابی مطالب دریافتی با استفاده از امکانات سیناوب
وجود دارد.
مدیریت برگزاری برنامههای جانبی شامل کارگاهها ،نمایشگاهها و مسابقات علمی
معرفی کارگاههای آموزشی که در زمان برگزاری همایش ،ارائه میشود
کارگاههای آموزشی
تأیید ثبتنام یا رد درخواست افراد متقاضی برای شرکت در کارگاهها
ثبتنام افراد در کارگاههای آموزشی
مشاهده فهرست عناوین درخواستی برای برگزاری کارگاهها جهت
درخواستهای برگزاری کارگاه آموزشی
تصمیمگیری و ارائه کارگاهها
مشاهده فهرست متقاضیان شرکت در کارگاههای آموزشی
فهرست متقاضیان شرکت در کارگاههای
آموزشی
تعریف غرفههای نمایشگاه
ثبتنام نمایشگاه دارها
درخواستهای جدید برای غرفه در
نمایشگاه

ایجاد و ویرایش تعداد و نام غرفههای نمایشگاه جانبی
ثبتنام از افراد حقوقی برای اختصاص غرفه در نمایشگاه
مشاهده فهرست درخواستهای جدید برای دریافت غرفه اختصاصی در
زمان نمایشگاه

تعریف عنوان مسابقه

مشخص کردن عنوان و مشخصات مسابقات جانبی به هنگام برگزاری
همایش

52

www.sinaweb.net

مدیریت ثبتنام از حامیان و برگزارکنندگان همایش
در هر همایش معموالً سازمانها و مؤسساتی به عنوان برگزارکننده اصلی یا مشارکت در برگزاری وجود دارند .همچنین در
بسیاری موارد مؤسسات و سازمانهای مختلف به عنوان حامیان اصلی یا حامیان رسانهای یک همایش علمی حضور دارند.
برای مدیریت ثبتنام این مؤسسات به عنوان حامیان یا برگزارکنندگان همایش ،گزینههای مختلفی در سامانه وجود دارد.
دستهبندی و تعریف انواع حمایت ،معرفی حمایتکنندگان و برگزارکنندگان و همچنین ثبت و مشاهده درخواستهای جدید
برای حمایت از برگزاری یک همایش از امکانات خاص سامانه سیناوب است.
مدیریت ثبتنام از حامیان و برگزارکنندگان همایش
تنظیمات ثبتنام حمایتکنندگان
ثبتنام حمایتکنندگان
برگزارکنندگان
درخواستهای جدید حمایتکنندگان
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معرفی انواع مختلف حامیان همایش :حامیان میتوانند به گروههای
مختلف از جمله حامیان اصلی .. ،رسانهای و  ..تقسیمشده و معرفی شوند
ثبتنام از حامیان همایش و بارگذاری لوگو و پیوند مربوطه در صفحه
اصلی سایت اصلی همایش
معرفی برگزارکنندگان اصلی همایش و بارگذاری لوگو و پیوند به سایت
آنها در صفحه اصلی سایت اصلی همایش
مشاهده درخواستهای جدید حمایتکنندگان
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مدیریت کاربران سامانه
با استفاده از گزینههای مختلفی که برای مدیریت کاربران سامانه وجود دارد ،امکان مشاهده ،ویرایش ،حذف نام کاربران یا
ورود به جای آنان در سامانه برای تکمیل فرآیند ثبتنام یا ارسال مقاله فراهم شده است .همچنین امکان ثبتنام کاربر جدید
و اختصاص وظایف به آنها یکی دیگر از امکانات این سامانه است .وظایف با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده ،توسط
مدیر سامانه اختصاص مییابد و هر کدام از کاربران با ورود به سامانه و مشاهده صفحه اختصاصی خود ،به امکانات خاص
بخش مربوطه دسترسی دارند.
مدیریت کاربران سامانه
ارسال نامه به اعضای سایت

ارسال نامههای اطالعرسانی به اعضای سایت

فهرست کاربران

مشاهده فهرست کامل کاربران سامانه با امکان مشاهده ،ویرایش ،حذف
آنها یا ورود به جای آنان در سامانه برای تکمیل فرآیند ثبتنام یا ارسال
مقاله و ...
ثبتنام کاربران جدید

ثبتنام کاربر جدید

تخصیص موضوعات به داوران

تعیین وظایف کاربران برای اختصاص وظایف که شامل این موارد است:
داور،
دبیر علمی
ناشر
داور بخش مسابقات
دبیر علمی بخش مسابقات
مدیر نمایشگاه،
مدیر خبرگزاری
مدیر اجرایی
تخصیص موضوعات به داوران برای ارسال مقاالت مرتبط به آنها

تأیید عضویت کاربران

تأیید عضویت کاربران سامانه

تعیین وظایف

الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت و اولویت برخی گزینهها ،دستهبندی مطالب در سامانه به شکلی متفاوت ارائهشده
است که به شرح زیر است:
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تنظیمات اصلی همایش
کنفرانس

دو زبانه
Persian
ساختار پیشرفته

1
SINAWEB

soltani123@gmail.com

نوع برنامه

نوع برنامه را انتخاب کنید

زبانها
زبان اصلی

دو زبانه یا یک زبانه بودن سایت همایش را
مشخص کنید.
زبان اصلی سایت را تعیین کنید

ساختار صفحه اصلی وبسایت

ساختار اصلی سایت را انتخاب کنید

ظاهر وبسایت

ظاهر وبسایت را تنظیم کنید

کد اختصاری

کد اختصاری همایش را وارد کنید

پیوند اصلی

پیوند اصلی و نشانی اینترنتی سایت همایش را
در این قسمت وارد کنید

وضعیت

فعال بودن یا نبودن سامانه را تعیین کنید

پست الکترونیکی اصلی

پست الکترونیکی اصلی همایش را در این
قسمت وارد کنید
پست الکترونیکی پشتیبانی را جهت اطمینان
بیشتر وارد کنید

پست الکترونیکی پشتیبانی

ر

نرخ ارز

نرخ ارز برای صدور صورتحساب را وارد کنید

ر

نرخ ارز دوم

نرخ ارز دوم را مشخص کنید

حداقل مبلغ مورد نیاز برای تخفیف

حداقل مبلغ تخفیف را مشخص کنید

تعداد شرکتکنندگان در
کارگاههای آموزشی نمایش داده
شود

مشخص کنید آیا تعداد شرکتکنندگان در
کارگاههای آموزشی نمایش داده شود یا نه
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ریال

امکان ارسال مقاله فعال باشد یا غیرفعال

امکان ارسال مقاله وجود دارد.
بخش مسابقه وجود دارد.
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نوع برنامه را از
این قسمت

دو زبانه یا یک زبانه
بودن سایت همایش و

مشخص کنید

همچنین زبان اصلی را
مشخص کنید
ساختار و قالب اصلی سایت را با
استفاده از گزینههای موجود تنظیم
کنید.گزینه بعدی مربوط به تنظیمات
رنگ سایت است.
نشانی اصلی سایت همایش را
در این قسمت وارد کنید.

نشانی اصلی ایمیل همایش و
پست الکترونیکی کمکی را در
این بخش وارد کنید.

اگر امکان ارسال مقاله یا

در نهایت برای ثبت

شرکت در مسابقه وجود

تغییرات ،دگمه ذخیره
را انتخاب کنید

همایشکنید
اصلیمشخص
دارد،
فرم تنظیمات
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عنوان دقیق همایش را در
این قسمت وارد کرده و هدر
و فایل فلش با مشخصات ذکر
شده را از این قسمت
بارگذاری کنید.

توضیحات صفحه اصلی،
سخن اول ،درباره
همایش و همچنین
اهداف ،محورها و محل
برگزاری را همایش را
در این قسمت وارد کنید

مجموعه راهنماها و
شرایط و ضوابط و
توضیحات ضروری را در
هر یک از بخش های
مربوطه وارد کرده و در
نهایت دگمه ذخیره را
انتخاب کنید.

54

www.sinaweb.net

تنظیمات نامههای پیشفرض
سامانه همایشهای سیناوب دارای حدود  55نامه پیشفرض است .با انتخاب هر یک از نامهها ،امکان ویرایش و تغییر
محتوای نامههای پیشفرض وجود دارد .با استفاده از ستون سمت چپ ،این امکان وجود دارد تا نام نویسنده یا عنوان مقاله
و سایر موارد را در نامه ذکر کرد .پس از ویرایش نامهها دگمه ذخیره را انتخاب کنید
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تنظیمات پیامکهای پیشفرض
سررامانه همایشهای سرریناوب دارای حدود  55پیامک پیشفرض اسررت .با انتخاب هر یک از موارد ،امکان ویرایش و تغییر
محتوای پیامک ها وجود دارد .با اسرتفاده از سرتون سرمت چپ ،این امکان وجود دارد تا نام نویسرنده یا عنوان مقاله و سایر
موارد را در پیامک ذکر کرد .پس از ویرایش پیامکها ،دگمه ذخیره را انتخاب کنید
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مدیریت صفحات ایستا
به منظور اطالعرسانی و ایجاد صفحات اختصاصی ویژه هر همایش ،این امکان وجود دارد تا با انتخاب گزینه "جدید" یک
صفحه جدید ایجاد کرده و محتوای مورد نظر را رد آن وارد کنید.
برای ایجاد صفحه
جدید اینجا را
کلیک کنید

برای حذف
مطالب ،این
برای ویرایش

گزینه را

مطالب اینجا را

انتخاب کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

بعد از انتخاب گزینه جدید ،صرفحهای مانند تصرویر زیر باز میشود که با امکانات مختلفی که وجود دارد میتوانید محتوای
مورد نظر را وارد کنید .در نهایت دگمه ذخیره را انتخاب کنید تا اطالعات ثبت شود.

برای ذخیره مطالب ،این
گزینه را انتخاب کنید کلیک
کنید
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تنظیمات منوها
تنظیمات منوها و فعالسرازی یا غیرفعال کردن آنها و همچنین مشخص کردن اینکه در بخش دسترسی سریع در صفحه
اول سایت قابل نمایش باشد یا نه ،از مهمترین امتیازات سامانه سیناوب است .همچنین امکان تغییر نام منو حسب نیاز یکی
از امکانات خوب این سامانه است .در مجموع  15منوی اصلی و فرعی در سامانه وجود دارد که عناوین آنها بر اساس نیاز
هر یک از همایشها ،میتواند تغییر کند .مواردی که به رنگ قرمز مشرخص شده است ،غیرفعال است و در سامانه نمایش
داده نمیشود .دو مجموعه عنوان اصلی با زیرمجموعههای مرتبط نیز در ادامه همین بخش وجود دارد که برای بارگذاری و
نمایش صفحات ایستا در نظر گرفته شده است .پس از ایجاد صفحات ایستا ،برای نمایش آنها ،از این منوها استفاده میشود
وارد کردن عنوان
مورد نظر به جای
نام پیش فرض

نمایش منو در
سامانه

این منو غیر فعال
است

دسترسی سریع،
فعال یا غیر فعال
باشد

41

www.sinaweb.net

همان طور که مشراهده میشرود ،همایشهای مختلف حسب نیاز عناوین منوها را تغییر داده و عنوان مورد نظر را جایگزین
کردهاند.
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مدیریت دسترسی سریع
مواردی که در بخش تنظیمات منوها ،به عنوان دسترسی سریع مشخص شود ،با استفاده از گزینه مدیریت دسترسی سریع،
مرتب میشوند .برای تغییر اولویت نمایش هر یک از موارد با استفاده از فلش سمت چپ آنها را باال یا پایین کرده و سپس
دگمه ذخیره را انتخاب کنید.
مرتب کردن
فهرست بر اساس

اولویت مورد نظر

حذف صفحه ایستا
از فهرست
دسترسی سریع

فهرست صفحاتی که در لیست دسترسی سریع هستند در صفحه اول نمایش داده میشود.
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زمانبندی همایش
با اسرتفاده از امکانات بخش زمانبندی همایش ،تاریخ شرروع و پایان ارسال چکیده و اصل مقاله و همچنین تاریخ شروع و
پایان همایش جهت نمایش در صفحه اول سایت همایش ثبت میشود.
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زمانبندی برنامههای همایش
برای ارائه برنامه زمانبندی همایش با انتخاب گزینه جدید ،برنامه را ثبت کرده و در نهایت دگمه ذخیره را انتخاب میکنیم

انتخاب گزینه جدید
برای ثبت برنامه همایش
ها

با انتخاب این گزینه ،فرم ورود اطالعات برنامه همایش باز میشررود .اطالعات مورد نیاز را به دقت وارد کنید و دگمه ذخیره
را انتخاب کنید .نمونهای از برنامه همایشها در ادامه ذکرشده است.
نوع برنامه را مشخص کرده و
عنوان را وارد کنید

تاریخ ،زمان دقیق و نام ارائه
دهنده و سخنران را وارد کرده
و سایر اطالعات ضروری در

رابطه با محل و توضیحات
الزم را ثبت کنید

40

www.sinaweb.net

www.sinaweb.net

44

هزینههای شرکت در همایش
هزینههای شرکت در همایش با انتخاب این گزینه به سادگی در سامانه ثبتشده و در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد.
هزینهها بر اساس نوع عضویت در سامانه (دانشجو ،استاد ،عضو انجمن علمی یا شرکتکننده آزاد) و با توجه به تاریخ ثبتنام
و پرداخت هزینه و همچنین بر اساس دو نرخ ریالی یا ارزی قابل تعریف است .با توجه به اینکه ممکن است عناوین خاصی
برای برخی همایشهای علمی مورد استفاده قرار گیرد ،ا مکان واردکردن عنوان مورد نظر برای نوع عضویت نیز وجود دارد.
به منظور پیشررگیری از ثبتنام و واریز وجه بدون هماهنگی ،این امکان وجود دارد تا برای برخی انواع عضررویت با انتخاب
مدیر سامانه به عنوان مثال دانشجویان قبل از پرداخت هزینه شرکت در همایش ،تأییدیه امکان شرکت در همایش از مدیر
سامانه دریافت شود.
نوع عضویت را
مشخص کنید
در صورت نیاز ،عنوان
مورد نظر را در این
قسمت وارد کنید.

در صورت نیاز مشخص کنید
هزینه ثبت نام بر اساس
تاریخ پرداخت هزینه متفاوت
است.
در صورت نیز به
تأیید قبل از
پرداخت هزینه،
این گزینه را

هزینهها را در این قسمت
وارد کنید.

انتخاب کرده و
ویرایش و بازنگری
هزینهها

توضیحات را
وارد کنید.
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ثبتنام افراد برای شرکت در همایش
وضعیت ثبتنام به صورت کلی به چند دسته به شرح زیر گروهبندی شده است:
وضعیت ثبتنام در سامانه

توضیحات

بررسی نشده

مواردی که هنوز به هر دلیل مورد بررسی قرار نگرفته است.

منتظر تأیید مدیر

افرادی که منتظر تأیید مدیر سامانه هستند

درخواست تخفیف از طرف متقاضی

افرادی که درخواست تخفیف ویژه دارند

اعمال تخفیف از طرف مدیر اجرایی

مواردی که تخفیف به آنها تعلق گرفته است

تأییدشده برای پرداخت هزینه

موارد تأییدشده بای پرداخت هزینه

هزینه پرداختشده

افرادی که هزینه را پرداخت کردهاند

تأییدشده

فهرست تمامی افرادی که تأییدشدهاند

تأیید نشده

فهرست تمامی افرادی که تأیید نشدهاند

نیاز به ارسال فایل تأیید عضویت

افرادی که برای تأیید عضویت باید مدارک خاصی را ارسال کنند

منتظر تأییدیه پذیرش مقاله

افرادی که برای شرکت در همایش همچنان منتظر تأیید پذیرش مقاله هستند.
برای ثبت نام کاربر
جدید جهت شرکت
در همایش از این
گزینه استفاده کنید

وضعیت ثبت نام ،با
توجه به توضیحات
جدول باال ،گزارش مورد
نظر را ایجاد کنید
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خدمات
ارائه فهرست خدمات اقامتی و هزینههای مرتبط و همچنین ارائه صورتحسابهای مربوطه جهت پرداخت ،یکی از امکانات
خوب این سامانه است .برای مشخص کردن نوع خدمات اقامتی یا پذیرایی گزینه " "+را انتخاب کنید.

برای مشخص کردن نوع
خدمات اقامتی یا پذیرایی
گزینه " "+را انتخاب کنید.

با انتخاب این گزینه ،اطالعات فرم را به دقت تکمیل کنید.
نوع خدمات را مشخص

کرده (اقامتی یا
پذیرایی) و عنوان را در
این قسمت وارد کنید

هزینه ها و توضیحات
مرتبط را وارد کنید

تصاویر و اطالعات بیشتر

در صورت نیاز

را در این قسمت وارد

وضعیت ارائه خدمات

کرده و در صورت نیاز به

را به غیرفعال تغییر

سایت اصلی هتل یا محل

دهید
پس از ورود اطالعات،
دگمه ذخیره را انتخاب
کنید
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اقامت پیوند دهید.

مدیریت برگزاری کارگاههای آموزشی
در هر همایش معموالً برنامههای جانبی به صورت کارگاههای آموزشی ،نمایشگاههای جانبی و مسابقات علمی برگزار
میشود .در رابطه با کارگاهها این امکان وجود دارد تا درخواستهای برگزاری کارگاه آموزشی و همچنین فهرست متقاضیان
شرکت در کارگاههای آموزشی از طریق سامانه ثبتشده و در اختیار مدیر مربوطه قرار گیرد.

برای معرفی کارگاه ،گزینه جدید
را انتخاب کرده و اطالعات فرم
زیر را تکمیل کنید
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فرم ورود اطالعات کارگاههای آموزشی
عنوان کارگاه را در این
قسمت وارد کرده و تاریخ و
زمان برگزاری را مشخص
کنید

هزینههای شرکت در
کارکاه را وارد کنید
نام و مشخصات
مدرس کارگاه را در
این قسمت وارد کنید.

محل برگزاری کارگاه و

همچنین رزومه مدرس و
سایر اطالعات مرتبط در
رابطه با کارگاه را به دقت در
هر کدام از بخشها وارد
کنید
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اطالعات و توضیحات
انگلیسی کارگاه را در این
قسمت وارد کنید
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نمونهای از فهرست کارگاههای آموزشی
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ثبتنام افراد در کارگاههای آموزشی
ثبتنام در کارگاههای آموزش به مانند ثبتنام در همایش به دلیل محدودیت ظرفیت و سررایر مسررائل دیگر ،توسررط مدیر
اجرایی سرامانه مدیریت میشرود و امکان مشاهده گزارشهای مختلف بر اساس وضعیت ثبتنام وجود دارد .برای ثبتنام،
عنوان کارگاه آموزشی را انتخاب کرده و سپس بر اساس وضعیت ثبتنام ،تصمیم الزم را اتخاذ کنید.
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درخواست برگزاری کارگاه آموزشی
برای ثبت درخواسرت برگزاری کارگاه ،وارد سامانه شده و درخواست خود را ثبت کنید .این امکان برای مواردی فراهم است
که گزینه درخواست برگزاری کارگاه توسط مدیر سامانه از طریق تنظیمات منوها فعال شده باشد.

با انتخاب گزینه ارسال درخواست برگزاری کارگاه آموزشی ،فرم مربوطه باز میشود .اطالعات فرم را به دقت تکمیل کرده و
پیشرنهاد خود را برای برگزاری کارگاه آموزشری ارسرال کنید .سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب با هدف
تعامل بیشرتر با مخاطبان و به منظور مشرارکت بیشتر آنان در ارائه کارگاههای آموزشی ،درخواستها را ثبت کرده و پس از
بررسی و هماهنگی با دبیر علمی همایش ،نتیجه بررسی را اعالم میکند.
در ثبت پیشنهاد برای برگزاری کارگاه آموزشی به عنوان مدرس کارگاه ،تمامی اطالعات م ورد نیاز به ویژه رزومه مدرس و
مخاطبان کارگاه و همچنین سایر مطالب در رابطه با محتوای کارگاه به دقت وارد شود.
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فرم ثبت پیشنهاد برگزاری کارگاه توسط کاربران سامانه

عنوان و
مشخصات
کارگاه را وارد
کنید

مدرس کارگاه،
نام و نشانی خود
را اعالم کرده و
تاریخ و محل
برگزاری کارگاه را
پیشنهاد دهد.

مخاطبان کارگاه و
توضیحات بیشتر
در رابطه با مطالب

مورد بحث در
کارگاه را در این
قسمت وارد کنید.
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مشاهده درخواستهای برگزاری کارگاه آموزشی
مدیر سرامانه برای مشراهده پیشنهادهای کاربران سامانه برای برگزاری کارگاه آموزشی با استفاده از گزینه "درخواستهای
برگزاری کارگاه آموزشری" فهرسرتی از کارگاهها را مشراهده کرده و امکان فعالسازی آنها برای اطالعرسانی در سامانه و
ثبتنام متقاضیان را دارد.

برای ویرایش اطالعات
کارگاه ،از این گزینه استفاده
کنید .برای حذف کارگاه
پیشنهادی ،از عالمت ضربدر
استفاده کنید.

با انتخاب آیکن ویرایش،
فرم اطالعات کارگاه نمایش
داده میشود .هزینه کارگاه
را وارد کرده و سایر
اطالعات را تکمیل کنید.
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تعریف غرفههای نمایشگاه
امکان تعریف و اختصاص غرفهها یکی از امکانات خوب سامانه سیناوب است .پس از ثبت اطالعات و مشخصات غرفهها،
کاربرانی که به عنوان شخصیت حقوقی در سامانه ثبتنام کردهاند ،این امکان را دارند تا درخواست خود را برای اجاره غرفهها
از طریق این سامانه ثبت کنند .مدیر اجرایی سامانه ،درخواستهای جدید برای اجاره غرفه در نمایشگاه جانبی را مشاهده کرده
و مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه را از طریق همین سامانه به اطالع متقاضیان میرساند.
عنوان نمایشگاه یا شماره
غرفه را در این قسمت وارد
کنید و نقشه یا کروکی محل
را بارگذاری کنید

توضیحات مورد نیاز را در این

قسمت وارد کرده و در
صورت نیاز وضعیت را به
فعال یا غیر فعال تغییر دهید

نمونه اطالعات غرفهها در سومین نمایشگاه کار

از منوی ثبتنام ،گزینه درخواست غرفه در نمایشگاه را انتخاب کنید .فهرست غرفهها به مانند تصویر صفحه بعد نمایش داده
میشرود .غرفه مورد نظر را انتخاب کرده و صرورتحساب هزینهها را پرداخت کنید .برای مشاهده اطالعات بیشتر ،کروکی و
نقشه غرفهها را مشاهده کنید .غرفههایی که با رنگ قرمز مشخص شده است ،قبالً واگذار شده است.
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از منوی ثبت نام،
گزینه درخواست
غرفه در نمایشگاه
را انتخاب کنید.
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برای مشاهده
اطالعات بیشتر،
کروکی و نقشه
غرفهها را
مشاهده کنید.

غرفههایی که با
رنگ قرمز
مشخص شده
است ،قبالً واگذار
شده است.
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مدیریت ثبتنام حمایتکنندگان از برگزاری همایش
در هر همایش معموالً سازمانها و مؤسساتی به عنوان حامیان اصلی یا حامیان رسانهای یک همایش علمی حضور دارند.
برای مدیریت ثبتنام این مؤسسات به عنوان حامیان همایش ،ابتدا تنظیمات مربوطه را در سامانه ثبت کرده و سپس
مؤسسات و سازمانها را ثبتنام کنید .دستهبندی و تعریف انواع حمایت ،معرفی حمایتکنندگان و برگزارکنندگان و همچنین
ثبت و مشاهده درخواستهای جدید برای حمایت از برگزاری یک همایش از امکانات خاص سامانه سیناوب است.
در مواردی که مؤسسات و سازمانها به عنوان حمایتکننده یک همایش ثبتنام میکنند ،امکان ثبتنام تعداد مشخصی از
کارکنان و همکاران خود را برای شرکت در همایش یا کارگاههای آموزشی دارند .فقط اشخاص حقوقی امکان ثبتنام برای
حضور در نمایشگاههای جانبی را دارند .بنابراین چنانچه موسسه یا سازمانی به عنوان حمایتکننده در همایش حضور داشته
باشد ،باید با عنوان شخص حقوقی ثبتنام کند.
نوع حمایت به چهار دسته اصلی
به این شرح تقسیم شده است:
حمایت کننده الماس
حمایت کننده طالیی
حمایت کننده نقره ای
حمایت کننده برنزی

در صورت نیاز ،به جای عناوین
پیش فرض ،عناوین مورد نظر را

انتخاب کنید .مبلغ مورد انتظار
برای حمایت را وارد کنید .تعداد
شرکت کننده مجاز به شرکت
رایگان در همایش را مشخص

توضیحات الزم را وارد

کرده و نوع غرفه اختصاصی به

کرده و دگمه ذخره را

آنها را مشخص کنید

انتخاب کنید
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ثبتنام حمایتکنندگان
فهرسرت مؤسسات و سازمانهایی که پیشنهاد حمایت دادهاند با انتخاب گزینه ثبتنام حمایتکنندگان قابلمشاهده است .با
انتخاب گزینه جدید ،اطالعات آنها را به دقت در سررامانه ثبت کنید .با انتخاب آیکن ویرایش ،اطالعات حمایتکنندگان را
ویرایش کرده و با آیکن ضررربدر ،اطالعات و نام آنها را از سررامانه حذف کنید .با انتخاب فلش باال و پایین ،ترتیب نمایش
حمایتکنندگان را در سامانه اولویتبندی کنید و در ادامه ،لوگو و نشانی اینترنتی را بارگذاری کنید .در صورت نیاز ،وضعیت
را به تأییدشده یا نشده تغییر دهید.
با آیکن ویرایش ،اطالعات
حمایت کنندگان را ویرایش
کرده و با آیکن ضربدر،
اطالعات و نام آنها را از سامانه
حذف کنید.

نام حمایت کننده را در
این قسمت وارد کنید و
مشخص کنید حمایت
کننده اصلی یا رسانهای
است.

لوگو و نشانی
اینترنتی را وارد
کنید.
وضعیت ثبت نام با
استفاده از این
گزینه قابل مشاهده
است.
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لوگوی حمایتکنندگان به ترتیب در سایت نمایش داده میشود.

حمایت
کنندگان
همایش

حمایت
کنندگان
همایش
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برگزارکنندگان همایش
برای ورود اطالعات برگزارکنندگان همایش ،پس از ورود به سرررامانه و انتخاب صرررفحه شرررخصررری مدیر اجرایی ،گزینه
برگزارکنندگان همایش را انتخاب کرده و اطالعات نام ،لوگو ،نشررانی اینترنت و توضرریحات ضررروری برگزارکنندگان را وارد
کرده و دگمه ذخیره را انتخاب کنید.

نام برگزارکنندهگان همایش را
وارد کنید و لوگوی آنها را
بارگذاری کنید.

نشانی اینترنتی برگزارکنندهگان
همایش و توضیحات ضروری را
به دقت وارد کنید.

در صورت نیاز با استفاده از این
در صورتی که وضعیت فعال

گزینهها ،نام برگزارکننده را

باشد ،اطالعات در صفحه اول

ویرایش یا حذف کنید.

سایت همایش نشان داده
میشود .در غیر این صورت،
اطالعات قابل مشاهده نیست.
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برگزاری مسابقات علمی  -تعریف عنوان مسابقه
مدیریت برگزاری مسابقات علمی – دانشجویی یکی از امتیازات ویژه سامانه سیناوب است .تعریف مسابقه ،زمانبندی و
مشخص کردن محدوده زمانی برای ارسال مطالب و همچنین داوری و ارزیابی مطالب دریافتی با استفاده از امکانات
سیناوب وجود دارد.

 مدیر اجرایی با اسرررتفاده از امکانات بخش مسرررابقه
سرامانه سریناوب ،مسابقه را تعریف کرده و اختیارات
الزم را برای برگزاری همررایش برره افراد ذی ربط
میدهد.
 برا توجره بره اینکه در بسررریاری موارد دبیر علمی و
داوران بخش مسرابقه از میان افراد خاصی که تجربه
الزم برای اجرای مسرابقه دارند ،انتخاب میشوند ،به
همین دلیل بخش مسابقه به صورت کلی دارای دبیر
علمی و داوران تخصصی است.
 پس از ایجراد عنوان مسرررابقه و واردکردن اطالعات
ضرروری در سررامانه ،کاربران میتوانند در این بخش
مشارکت کنند .الزم به ذکر است که همزمان امکان
برگزاری چند مسابقه وجود دارد.
 برگزاری مسررابقات دانشررجویی همزمان با برگزاری
همایشهای علمی ،حضرور بیشررتر دانشجویان را در
پی خواهد داشت.
 برای برگزاری مسابقه ،ابتدا با انتخاب گزینه "تعریف
عنوان مسابقه" اطالعات مربوطه را وارد سامانه کنید.
برا انتخاب این گزینه ،فرمی به مانند تصرررویر بعدی
نمایش داده میشود.
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با توجه به اینکه ،برگزاری مسرابقات دانشجویی همواره مورد توجه دانشجویان قرار میگیرد ،اطالعات مسابقه را به دقت در
سرامانه وارد کنید .عنوان و اهداف برگزاری مسرابقه را مشخص کرده و توضیحات الزم برای آمادهسازی و چگونگی ارسال
طرح در بخش مربوطه وارد کنید.
این امکان وجود دارد تا ابتدا خالصه و چکیده طرح ارسالی در سامانه ثبت شود و سپس در صورت موافقت داوران و مدیران
اجرایی مسرابقه ،اصرل طرح ارسال شود .همچنین این امکان وجود دارد تا هزینه داوری و شرکت در مسابقه نیز از متقاضی
دریافت شرود .عالوه بر این ،زمانبندی برگزاری دریافت و بررسی طرحها و تاریخ ارسال خالصه و اصل طرح از مزیتهای
خوب این سامانه برای مدیریت برگزاری مسابقات علمی است.
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عنوان و اهداف

فرم ورود اطالعات مسابقه

برگزاری مسابقه را
به طور خالصه وارد
کنید.

برای وارد کردن عنوان
مسابقه ،از این گزینه
استفاده کنید

راهنمای ارسال طرح را
در این قسمت وارد کرده

و در صورت نیاز با
مشخص کردن

استفاده از آیکنهای

هزینه شرکت

مربوطه ،تصاویر و فیلم

در مسابقه

آموزشی را بارگذاری
کنید.

زمانبندی دریافت و
بررسی طرحها و اعالم

نتایج را از این قسمت
برای ثبت اطالعات در
سامانه ،گزینه ذخیره
را انتخاب کنید
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مشخص کنید.

ارسال نامه به اعضای سایت
از مهمترین ویژگیها و امکانات سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب ،ارسال نامه به اعضای سامانه است .با
انتخاب گزینه " ارسال نامه به اعضای سایت" و انتخاب گزینه "نامه جدید" فرم ارسال نامه به شرح تصویر صفحه بعد باز
میشود .اطالعات را به دقت وارد کرده و نام کاربران را انتخاب کنید.
انتخاب گزینه
نامه جدید برای
ارسال ایمیل به
کاربران سامانه

 به منظور تعامل بیشررتر با کاربران سررامانه ،این امکان فراهم
آمده است تا به سادگی هر نوع نامه یا مطلب به صورت متن
یا پوستر برای کاربران سامانه ارسال شود.
 ارسررال نامه برای همه کاربران یا گروهی از آنها بر اسرراس
نقشی که بر عهده دراند مثالً داوران مقاالت علمی امکانپذیر
است.
 همچنین امکران انتخاب تعدادی از کاربران نیز وجود دارد .با
توجه به اینکه ممکن اسررت تعدادی از کاربران در پاسررخ به
ایمیل مطالبی را ارسررال کنند ،از آنان درخواسررت شررود که
چکیده و اصل مقاله را حتماً از طریق سامانه ارسال کنند و به
هیچ وجه مقاالت را با ایمیل ارسال نکنند.
 در صررورتی که دریافت چکیده یا اصررل مقاله از طریق ایمیل
انجام گیرد ،ارسرال به داوری و رهگیری وضعیت مقاله ،عمالً
امکانپذیر نیست .چنانچه فهرست کاربران سامانه قابل توجه
است ،ارسال ایمیل در چند نوبت انجام گیرد.

444

www.sinaweb.net

فرم ارسال نامه به اعضای سایت

با انتخاب گزینه
گیرندگان ،فهرست

عنوان و موضوع

کاربران عضو سامانه

نامه را در این

نمایش داده میشود

قسمت وارد کنید

در صورت نیاز از این آیکن
برای درج تصویر استفاده کنید

متن نامه را در این
قسمت وارد کنید

برای ذخیره اطالعات،
این گزینه را انتخاب
کنید.
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با انتخاب گزینه گیرندگان ،این فرم نمایش داده میشود.

با استفاده از امکانات این فرم،
گیرندگان نامه را به موارد مورد نظر
محدود کنید .مثالً با انتخاب نقش داور،
فهرست داوران نمایش داده میشود

در صورت نیاز ،گیرندگان
نامه را بر اساس نوع
عضویت محدود کنید.
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فرم ارسال ایمیل به کاربران

بعد از انتخاب موارد مورد
نظر برای محدود کردن
نتیجه جستجو ،دگمه بیاب
را انتخاب کنید.
با نمایش فهرست کاربران،
امکان انتخاب افراد مورد
نظر وجود دارد.

پس از انجام تنظیمات
مربوطه ،از گزینه ارسال
برای ارسال ایمیل استفاده
کنید.

برای مشاهده فهرست
کاربران بر اساس وضعیت
مقاله یا چکیده ارسالی از
این گزینه استفاده کنید.
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جستجو بر اساس وضعیت مقاله

برای مشاااهده فهرساات
کاربرانی که مقاله یا چکیده
ارسااال کردهاند و به منظور
مادیریت بهتر امور مربو
به ارزیابی و داوری مقاالت،
این امکاان وجود دارد تااا
فهرست کاربران بر اساس
وضااعیات چکیده یا مقاله
آنها جستجو کرده و برای
آنهاا ایمیل اطالعرسااانی
ارسال شود.
باه عنوان ماال ،این امکان
وجود دارد تاا باا انتخااب
گزیناه "مقاالاه کاامل به
وسیله نویسنده ارسال شده
اسات" از آنان دعوت شود
تاا در برای ارائاه مقاله در
همایش حضور یابند.
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فهرست کاربران

 با انتخاب گزینه فهرسررت کاربران ،امکان مشرراهده ،ویرایش،
حذف کاربر یا ورود به جای ایشان وجود دارد.
 همچنین این امکان وجود دارد تا فهرست خاصی از کاربران را
بر اسراس نقش یا نوع عضویت انتخاب کرده و لیست آنها را
به صورت فایل اکسل ذخیره کنیم.
 گزینه فهرست کاربران ،تمامی امکانات مورد نیاز برای مدیریت
کاربران را در اختیار مدیر اجرایی همایش قرار میدهد.
 یکی از مشرررکالت عمرده برای مردیران اجرایی همایش ،این
اسرت که برخی کاربران چند بار در سامانه ثبتنام میکنند .در
بخش راهنمایی کاربران از آنها درخواسررت شررود که بیش از
یکبار در سامانه ثبتنام نکنند.
 بره هر ترتیب این امکان وجود دارد تا کاربرانی که چند بار در
سررامانه ثبتنام کردهاند ،نام کاربری تکراری آنها از سررامانه
حذفشده و فقط یک نام کاربری برای آنها حفظ شود.
 الزم به ذکر اسرررت که با یک نشرررانی ایمیل ،امکان ثبتنام
تکراری وجود نردارد .افرادی کره چنرد برار ثبتنام میکنند از
ایمیلهای مختلف استفاده میکنند.
 با انتخاب گزینه فهرسررت کاربران ،فرمی به مانند تصررویر زیر
نمایش داده میشود.
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فرم فهرست کاربران

با استفاده از امکانات این فرم ،نتیجه جستجو را بر اساس فیلدهای مشخصی که در سامانه وجود دارد ،محدود کنید .به عنوان
مثال ،فهرست تمامی داوران را با انتخاب نقش داور مشاهده کرده یا فهرست تمامی اعضای هیأت علمی متقاضی شرکت در
همایش را با انتخاب نوع عضویت تعیین کنید.

انتخاب گزینه نقش برای محدود
کردن نتیجه جستجو

محدود کردن نتیجه جستجو بر

محدود کردن نتیجه جستجو به

اساس نوع عضویت

کاربرانی که خود در سامانه
ثبتنام کردهاند

برای ذخیره اسامی و مشخصات
کاربران به فرمت اکسل از این گزینه
استفاده کنید.

محدود کردن نتیجه جستجو بر اساس
اشخاص حقیقی یا حقوقی

با انتخاب هر یک از گزینههای

برای مشاهده کارت شرکت

مربوطه ،امکان مشاهده،

در همایش از این گزینه

ویرایش ،تغییر رمز ،ورود به

استفاده کنید.

جای کاربر یا حذف آن وجود
دارد.
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ثبتنام کاربر جدید
در برخی موارد ،در صورت نیاز به ثبتنام کاربر جدید ،مدیری اجرایی میتواند اطالعات کامل کاربر را در سامانه وارد کند.

فرم ثبتنام کاربر جدید:
مواردی که با ستاره
مشخص شده است ،باید
به درستی وارد سامانه شود

نشانی پست
الکترونیکی به دقت
وارد شود ،رمز عبور
به ایمیل ایشان
ارسال میشود.
توصیه میشود از
نشانی ایمیل برای،
نام کاربری استفاده
شود.
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تعیین وظایف
هر همایش دو رکن اساسی شامل بخش علمی و بخش اجرایی ،هدایت کلیه امور را در اختیاردارند .سامانهی مدیریت برگزاری
همایشهای علمی سیناوب نیز به منظور تسهیل اجرای وظایف افراد مختلفی که هر یک به نوعی در برگزاری همایشهای
علمی نقش دارند ،امکانات و وظایفی را پیشبینی کرده است.
 دسرترسری به امکانات مختلف سامانه بر اساس نقشهایی است که
در سررامانه وجود دارد .مدیر اجرایی با انتخاب نام کاربری مورد نظر،
به ایشرران دسررترسرری الزم برای اجرای وظایف را میدهد .عالوه بر
نقش نویسررنده و شرررکتکننده در همایش که با ثبتنام در سررامانه
انجام میگیرد ،وظایف به طور کلی به شرح زیر است:
 داور،
 دبیر علمی
 ناشر
 داور بخش مسابقات
 دبیر علمی بخش مسابقات
 مدیر نمایشگاه،
 مدیر خبرگزاری
 مدیر اجرایی
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مدیر اجرایی سامانه ،مسئول مشخص کردن نقشها در سامانه
است .توصیه میشود در اختصاص نقشها به هر یک از افراد دقت
الزم به عمل آید.
در سامانه همایشهای سیناوب این امکان وجود دارد تا یک کاربر،
نقشهای مخالفی بر عهده داشته باشد اما مدیر سامانه فقط یک نفر
است.
بنابراین ،این امکان وجود دارد تا همزمان دو یا چند نفر ،انجام
وظایف یک نقش مثالً دبیری علمی یا داوری مقاالت را
برعهدهگرفته و همزمان داوری مسابقات را نیز انجام دهند.
با انتخاب این گزینه فرم تعیین وظایف مانند تصویر بعدی نمایش
داده میشود.
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فرم تعیین وظایف
با استفاده از امکانات
این بخش ،کاربر مورد
نظر را انتخاب کنید.

دگمه جستجو

نام کاربر مورد نظر را از
این قسمت انتخاب کنید.

با انتخاب هر یک از این
نقشها ،در نهایت
گزینه ذخیره نقشها را
انتخاب کنید.

در هر زمان این امکان
وجود دارد تا نقشهای
اختصاصیافته به هر
فرد ،غیرفعال شود
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تخصیص موضوعات به داوران
برای تخصیص موضوعات به داوران ابتدا موضوعات و محورهای همایش را با انتخاب گزینه موضوعات وارد سامانه کرده و
سپس با استفاده از این گزینه ،حوزه تخصصی هر یک از داوران را مشخص کنید.
 با مشخص کردن حوزه تخصصی داوران ،این امکان وجود دارد تا به
هنگام ارسال مقاله به داوری ،داور مرتبط با موضوع اصلی مقاله به
سادگی انتخاب شود.
 با توجه به اینکه ممکن است تعداد زیادی به عنوان داور در سامانه
ثبتنامشده باشند ،اهمیت تخصیص موضوعات به داوران بیش از
پیش آشکار است.
 موضوعات و محورهای همایش را به دقت انتخاب کرده و وارد
سامانه کنید .هر موضوع را یکبار وارد سامانه کنید.
 این امکان وجود دارد تا موضوعات در دو سطح کلی موضوع اصلی و
موضوع فرعی به عنوان زیرمجموعه موضوع اصلی وارد سامانه شود.
از ورود موضوعات بسیار جزیی اجتناب کنید.
 با توجه به محورهای همایش ،فهرست موضوعات را تنظیم کنید.
 نویسنده به هنگام ارسال چکیده یا اصل مقاله ،فهرست موضوعات را
مشاهده کرده و میتواند یک یا چند موضوع را از فهرست موضوعات
که قبالً وارد سامانه شده است ،انتخاب کند.
 امکان ویرایش یا حذف موضوعات و زیرمجموعههای آن وجود دارد.
 در صورتی که برخی موضوعات به داوران اختصاص داده شده باشد،
امکان حذف آنها وجود ندارد اما میتوان آنها را ویرایش کرد.
 با انتخاب این گزینه فرم ورود موضوعات یا اختصاص موضوعات به
داوران به مانند تصویر بعدی قابلمشاهده است.
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فرم ورود موضوعات

موضوعات و
محورهای اصلی
همایش را به ترتیب
در این قسمت وارد
کنید
برای ثبت اطالعات،
گزینه ذخیره را
انتخاب کنید

برای ثبت موضوعات
فرعی در سامانه ،از
این گزینه موضوع
اصلی را انتخاب
کرده و سپس عنوان
موضوع فرعی را ثبت
با انتخاب هر یک از موضوعات

اصلی یا فرعی ،امکان ویرایش یا
حذف آنها وجود دارد .برای
انتخاب یک موضوع ،دو بار کلیک
کنید
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کنید.

فرم تخصیص موضوعات به داوران

ابتدا نام داور مورد
نظر را از فهرست
داوران انتخاب کنید

از گزینه "اضافه" برای ثبت
موضوعات و حوزه

موضوعات استفاده کنید .دگمه

تخصصی داور را

"حذف" نیز پس از انتخاب

انتخاب کنید.

موضوعات اختصاصیافته به داور،
امکان حذف آن را فراهم میکند.
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سازمان همایش
با اسررتفاده از گزینه سررازمان همایش ،امکان معرفی رئیس ،دبیر علمی و دبیر اجرایی و اعضررای کمیتههای علمی و اجرایی
همایش وجود دارد.
 سرررازمران همایش به منظور معرفی برگزارکنندگان همایش
طراحی شده است.
 تمرامی مجریران برگزاری همرایش را بره ترتیرب اولویرت با
استفاده از امکاناتی که در این بخش وجود دارد ،جهت اطالع
عموم در سامانه ثبت کنید.
 معرفی افراد بر اساس مشارکت آنها در هر یک از کمیتههای
همایش و نقشی که بر عهدهدارند ،امکانپذیر است
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فرم ورود اطالعات سازمان همایش

با انتخاب گزینه سازمان همایش ،تمامی اطالعات کارگزاران همایش را به دقت وارد کنید .ابتدا نام کمیته را انتخاب کرده و
سپس نقش و مابقی اطالعات را وارد کنید.

مشخص کنید کاربر عضو کدام کمیته همایش است

نقش کاربر را مشخص کنید.

سایر اطالعات شامل نام و نام خانوادگی ،رتبه
علمی و محل اشتغال به کار یا تحصیل را وارد کنید.
تصویر مناسب و همچنین نشانی ایمیل را وارد
کرده و در نهایت برای ثبت اطالعات در سامانه،
دگمه ذخیره را انتخاب کنید.
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فرم ویرایش اطالعات سازمان همایش
در صورت نیاز این امکان وجود دارد تا عنوان
مورد نظر برای هر یک از نقشها مورد
استفاده قرار گیرد.

چنانچه سایت دو زبانه باشد ،امکان ورود
اسامی و سایر اطالعات مرتبط به دو زبان
فارسی و انگلیسی وجود دارد.
با انتخاب هر یک از اسامی ،امان ویرایش
اطالعات یا حذف وجود دارد.

با انتخاب این فلشها ،امکان
مرتبسازی اسامی وجود دارد.
پیشنهاد میشود ،اعضای هر
یک از کمیتهها بر اساس نام
کمیته مرتب شوند.
برای ثبت تغییرات ،دگمه
ذخیره را انتخاب کنید.
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اخبار و اعالنات
با استفاده از این گزینه ،اخبار و اعالنات را در سامانه ثبت کرده و در صورت نیاز ترتیب نمایش آن را تغییر دهید.
مدیر خبرگزاری سامانه
 یکی از مهمترین کرارهای مدیر اجرایی سرررامانه همایشهای
سیناوب ،اطالع رسانی است .با توجه به اینکه در بسیاری موارد
ممکن اسررت این نقش به فرد خاصرری که در این زمینه تجربه
الزم را دارد واگرذار شرررود ،نقش جرداگرانه ای به عنوان مدیر
خبرگزاری در سرامانه ایجادشده است که فقط به همین بخش
دسترسی دارد.
 تمامی اطالعات مربوط به اخبار همایش با استفاده از این نقش
در سامانه بارگذاری شده و به اطالع عموم رسانده میشود.
 مرتبسرررازی اخبار و اطالعات بر اسررراس اهمیت و یا تاریخ و
همچنین بارگذاری تصرراویر مناسررب بر عهده مدیر خبرگزاری
است.

 برا توجره بره اینکره مدیر خبرگزاری زیرمجموعه مدیر اجرایی
است ،در هر صورت مدیر اجرایی به تمامی امکانات این بخش
دسترسی دارد.
 پیشرنهاد میشود ،با توجه به زمانبندی همایش ،اخبار مربوطه
را رد سرررایرت وارد کرده و ترتیب آنها را بر اسررراس اهمیت
موضوع تنظیم کنید.
 برا انتخاب این گزینه ،فرم ورود اطالعات مانند تصرررویر بعدی
برازشرررده و امکران ایجاد خبر جدید یا ویرایش اخبار موجود را
فراهم میکند.
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فرم ورود اطالعات اخبار و اعالنات

برای ایجاد خبر جدید از
این گزینه استفاده کنید

برای ویرایش یا حذف
اخبار از این گزینهها
استفاده کنید

عنوان خبر را در این

چکیده متن خبر را

قسمت وارد کنید.

در این قسمت
وارد کنید.

متن خبر را در این

تاریخ خبر را وارد

قسمت وارد کنید .از

کرده و تصویر

آیکنهای مختلف

مناسب را

برای تنظیم فرمت

بارگذاری کنید.

مناسب استفاده کنید.

برای ثبت خبر در سامانه،
دگمه ذخیره را انتخاب کنید.
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نمونه صفحه اختصاصی اخبار و اعالنات
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نمونه فرم ویرایش خبر
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نمونه صفحه اختصاصی اخبار و اعالنات
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تصاویر مورد استفاده برای نمایش اسالید
یکی از امکانات خوب سرامانه مدیریت همایشهای علمی سریناوب ،امکان بارگذاری تصراویر مناسرب برای اطالعرسانی و
پویایی سایت اطالعرسانی همایش است.
 تصرراویر مناسررب سرربب میشررود تا جلوههای ویژه سررایت
همایش به خوبی برجسته و نمایش داده شود.
 تصاویر را به فرمت مناسب و مرتبط با همایش انتخاب کنید.
 از گرافیسرررتهای باتجربه برای طراحی تصررراویری کمک
بگیرید.
 تعداد تصراویر محدودیت خاصی ندارد لیکن کیفیت آن نباید
به گونهای باشد که بارگذاری سایت با مشکل مواجه شود.
 بنابراین ،حتیاالمکان با حفظ کیفیت مناسررب ،حداقل اندازه
ممکن برای تصاویر در نظر گرفته شود.
 تصاویر میتواند ترکیبی از نوشته و تصویر باشد تا زمینه الزم
را برای اطالعرسانی پدید آورد.
 تصاویر اصلی به صورت اسالید نمایش داده خواهد شد.
 در صرورت امکان ،تصاویر کوچکتر را هم بارگذاری کنید تا
کاربران امکان انتخاب و مشاهده تصاویر مورد نظر را داشته
باشند.
 با انتخاب این گزینه فرم ورود تصاویر به مانند تصویر بعدی
نمایش داده میشود.
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فرم ورود تصاویر مورد استفاده برای نمایش اسالید

عنوان تصویر
را وارد کنید
اصل تصویر را در این
قسمت بارگذاری کنید.
توضیحات الزم را در
این قسمت وارد کنید.

در صورتی که وضعیت
تصویر روی فعال تنظیم
شده باشد ،در صفحه اول
نمایش داده میشود.

با استفاده از این گزینه،
ترتیب نمایش تصاویر
را تنظیم کنید
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نمونه تصاویر صفحه اول سامانه
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تبلیغات
برای اطالعرسانی با هدف تبلیغات در سامانه ،امکانات خاصی وجود دارد.

 برخی توصریهها برای بهتر شدن سایت همایشها به شرح زیر
است:
 تصراویر مناسب را انتخاب کرده و تالش شود تا با رنگ اصلی
و هدر سامانه تناسب داشته باشد.
 تصراویر بخش تبلیغات را به فرمت مناسب و مرتبط با همایش
انتخاب کنید.
 از گرافیستهای باتجربه برای طراحی تصاویر کمک بگیرید.
 تعداد تبلیغات در سررایت محدودیت خاصرری ندارد لیکن تعداد
آنها نباید آن قدر زیاد باشد که تناسب سایت را برهم زند.
 بنابراین ،حتیاالمکان با حفظ کیفیت مناسب ،اندازه تصویر نیز
مور مالحظه قرار گیرد.
 تصراویر میتواند ترکیبی از نوشته و تصویر باشد تا زمینه الزم
را برای اطالعرسانی پدید آورد.
 با انتخاب این گزینه فرم تبلیغات به مانند تصویر بعدی نمایش
داده میشود.
 تبلیغات در صفحه اول سایت نمایش داده میشود
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فرم ورود اطالعات تبلیغات در سامانه

عنوان تبلیغ را وارد

کنید
نشانی اینترنتی مربو به تبلیغ را وارد
کنید .به عنوان ماال اگر تبلیغ موسسه
خاصی است ،نشانی اینترنتی آن
موسسه به دقت وارد شود

محل قرار گرفتن تصویر را
مشخص کنید.

چنانچه وضعیت فعال باشد ،در
صفحه اول سایت نمایش داده
میشود

توضیحات الزم را وارد کرده و
تصویر مرتبط با تبلیغ را
بارگذاری کنید و در نهایت
دگمه ذخیره را انتخاب کنید
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اضافه کردن نام کشورها ،پیوندهای مفید ،پرسشهای متداول و واژهنامه اختصاصی
برای اضافه کردن نام کشورها یا پیوندهای مفید از این گزینه استفاده میشود.
 برای اضافه کردن نام کشورها ،از گزینه کشورها استفاده کنید.
نام کشرورها در فرم ثبتنام نمایش داده میشرود .مانند تصویر
بعدی
 برای اضررافه کردن پیوندهای مفید جهت نمایش در سررایت ،از
گزینه پیوندهای مفید اسررتفاده کنید .اطمینان حاصررل کنید که
نشانی اینترنتی به درستی وارد شده باشد.

 پرسشهای متداول را که معموالً برای اطالعرسانی به کاربران
مفید است در این قسمت وارد کنید .سؤال را به دقت طرح کرده
و پاسخ مناسب را هم وارد سامانه کنید.

 واژهنامه اختصرراصرری با هدف یکسررانسررازی و ارائه تعاریف
اسرتاندارد مورد قبول کمیته علمی همایش طراحی شرده است.
این امکان وجود دارد تا واژه های مورد نظر را به همراه تعاریف
مربوطه وارد سامانه شود.
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فرم ورود نام کشورها
نام کشور را وارد کرده
و دگمه ذخیره را
انتخاب کنید

فرم ورود پیوندهای مفید
عنوان و نشانی
پیوند را وارد کرده و
دگمه ذخیره را
انتخاب کنید

با انتخاب عنوان،
امکان ویرایش و
حذف آن وجود
دارد.
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فرم ورود پرسشهای متداول

عنوان و پاسخ
پرسشهای احتمالی
را در این قسمت
وارد کنید.

در صورت نیاز
ترتیب پرسشها را
بر اساس اولویت
مرتب کرده و دگمه
ذخیره را انتخاب
کنید..

فرم ورود اطالعات واژهنامه اختصاصی
عنوان و تعریف
واژههای مورد نظر را
در این قسمت وارد
کرده و دگمه ذخیره
را انتخاب کنید
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چک لیست ارسال مقاله
به منظور اطمینان از ارسال تمامی مواردی که نویسنده به هنگام ارسال مقاله باید مورد توجه داشته باشد ،چک لیست ارسال
مقاله توسط مدیر اجرایی وارد سامانه میشود .این فهرست به هنگام ارسال مقاله ،به نویسنده نشان داده میشود.

 برا توجره بره اینکره در بسررریراری موارد بره دلیرل تعرداد زیاد
شرررکتکنندگان ممکن اطالعات مورد نیاز برای تصررمیمگیری
مبنی بر دعوت از ثبتنام کنندگان در همایش در سرررامانه ثبت
نشده باشد ،چک لیست ارسال مقاله این امکان را فراهم میآورد
تا نویسررنده به هنگام ثبت و ارسررال مقاله خود ،سررایر اطالعات
مورد نیاز را نیز در سامانه ثبت کند.
 پرسررشهای چک لیسررت به دو دسررته پرسررشهای اختیاری و
اجباری تقسیم میشوند .تا پرسشهای اجباری پاسخ داده نشود،
امکان ثبت و ارسال مقاله وجود ندارد.
 سرؤاالت چک لیسرت را کوتاه و واضح طرح کنید و از سؤاالتی
که ممکن است موجب سردرگمی نویسنده شود اجتناب ورزید.
 در سرررؤاالت چرک لیسرررت ،مواردی را ذکر کنیرد که قبال در
راهنمای تهیه مقاالت در سامانه وارد شده است.
 به عنوان مثال ،اگر فرمت یا اندازه و حجم تصاویر یا متن ارسالی
یا تعداد صفحات مقاله حد و حدود مشخصی باید داشته باشد ،از
نویسنده بپرسید که آیا این موارد را رعایت کرده است.


با انتخاب این گزینه ،فرم ورود سررؤاالت به مانند تصررویر بعدی
نمایش داده میشود.

411

www.sinaweb.net

فرم ورود پرسشهای چک لیست
عنوان پرسش را
در این قسمت
وارد کنید
توضیحات الزم

را در این قسمت
وارد کنید

نوع پرسش را مشخص
کنید .آیا نویسنده حتماً باید
به آن پاسخ دهد ،یا پاسخ
به آن خیلی مهم نیست

انتخاب دگمه ذخیره برای
ثبت اطالعات در سامانه

برای ویرایش یا
حذف سؤاالت ،آن را
انتخاب کرده و از
گزینه مربوطه
استفاده کنید
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فرم داوری مقاالت
سامانه سیناوب امکانات بسیار خوبی برای انجام داوری مقاالت علمی دارد .برخی موارد به شرح زیر است:


هر داور برای ارزیابی مقاالت فرم اختصاصی نشریه را دریافت
میکند .از آنجا که این فرم در سامانههای مختلف ،متفاوت است،
مدیر سامانه باید فرم اختصاصی همایش را طراحی کند .طراحی
این فرم با استفاده از گزینه «فرم داوری مقاالت» امکانپذیر
است .در فرم داوری ،میتوان پرسشهایی را تعیین کرد .هر
پرسش میتواند توضیحی یا چندگزینهای باشد .همچنین برخی
از پرسشها میتوانند اختیاری تعریفشده و برخی دیگر اجباری.

 پس از کلیک روی گزینه ذخیره ،فرم دیگری برای طرح پرسشی
دیگر باز میشود .در پایان فهرست پرسشها را میتوان در یک
صفحه مشاهده کرد .مانند تصویر صفحه بعد .در این فهرست،
میتوان ترتیب و اولویت پرسشها را مشخص کرد ،یا به ویرایش
یا حذف آنها پرداخت.


گزینه پرسرررش جدید با عالمت +

جدید در سرررتون باالی

فهرست مشخص شده است .سامانه سیناوب مجموعه مکاتبات
سررامانه را به صررورت خودکار انجام میدهد .برای مثال ،وقتی
یک مقاله برای داوری ارسال میشود ،همراه با آن نامهای برای
داور فرسررتاده میشررود که متن مشررخصرری دارد .این نامه در
صرررفحه تنظیم نامههای مجله قابل ویرایش اسرررت .برای این
منظور به صرفحه شرخصری مدیر سامانه مراجعه کرده و گزینه
تنظیم نامههای مجله را انتخاب کنید.


برا انتخاب گزینه فرم داوری مقاالت ،فرم ورود اطالعات مانند
تصویر صفحه بعد نمایش داده میشود.
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فرم ورود اطالعات داوری مقاالت
با انتخاب این گزینه سؤاالت و
پرسشهای فرم داوری را وارد
کنید

نوع سؤال را مشخص کنید
در مورد سؤاالت چندگزینهای ،این
امکان وجود دارد تا داور به چند
مورد هم پاسخ گوید

عنوان پرسش را به دقت
وارد کنید
نوع سوال را مشخص

پاسخهای پیشنهادی

کنید .سواالت اجباری

را به ترتیب اهمیت

مواردی است که دارو

وارد سامانه کنید

حتما باید به آن پاسخ

پرسش را به دقت وارد

دهد تا فرآیند داوری به

سامانه کنید

انجام رسد.

برای ثبت اطالعات ،دگمه ذخیره
را انتخاب کنید
در صورت نیاز،
توضیحات ضروری را
برای فهم بهتر سؤال
وارد کنید.
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نمونه فرم داوری مقاالت علمی

با انتخاب یک سوال،
امکان ویرایش یا
حذف آن وجود دارد.

برای مرتب کردن سوالات بر اساس
اهمیت ،از این گزینه استفاده کرده و
سپس دگمه ذخیره را انتخاب کنید

از این گزینه ها برای ثبت
اطالعات در سامانه یا

حذف آن استفاده کنید

تغییر وضعیت سوال
از اجباری به اختیاری
یا بالعکس
414
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این قسمت وجود ندارد

مدیریت نسخههای پشتیبان فایلهای برنامهها
یکی از مهمترین وظایف مدیر سامانه تهیه نسخههای پشتیبان از اطالعات سامانه است.

 مدیر اجرایی سررامانه وظیفه دارد به طور مرتب از اطالعات و
فایلهای موجود در سامانه ،نسخه پشتیبان تهیهکرده و آن را
در مکانی امن نگهداری کند.
 با توجه به برخی مشررکالت احتمالی ،توصیه میشود به ویژه
در روزهرای نزدیک به برگزاری همایش که معموالً اطالعات
بیشرتری در سرامانه ثبتشده و کاربران پرداختهای خود را
انجام میدهند ،نسخه پشتیبان به صورت مرتب ایجاد شود.
 اطالعرات نسرررخه پشرررتیبان را عالوه بر فلس روی  CDیا
 DVDنیز ذخیره کنید
 برای بازیابی اطالعات دقت الزم را داشته باشد.
 با انتخاب این گزینه ،فرمی به مانند تصررویری صفحه بعد باز
میشود.
 با انتخاب گزینههای مربوطه ،نسخه پشتیبان را تهیه کنید.
 نسخههای قبلی را از سامانه حذف کنید.
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فرم مدیریت نسخههای پشتیبان

برای ایجاد نسخه پشتیبان ،روی این گزینه کلیک کنید.
در صورتی که حجم اطالعات زیاد باشد ،تهیه نسخه پشتیبان
ممکن است تا چند دقیقه به طول انجامد

در صورتی که نسخه پشتیبان ،به درستی انجام
شود این پیغام نمایش داده میشود.

فایلهای پشتیبان قبلی به ترتیب تاریخ
در این قسمت فهرست شده اند.

برای دانلود فایلهای پشتیبان از این
گزینه استفاده کنید .فایلهای قبلی که به
آن نیاز ندارید را از سامانه حذف کنید.
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تأیید عضویت کاربران
تأیید عضویت کاربران برای شرکت در همایش یا ارسال چکیده و اصل مقاله یکی از مهمترین مواردی است که باید به دقت
انجام گیرد.
 در صرررورتی که مدیر اجرایی
سررامانه ،کاربری را تأیید کرد،
امرکرران پرداخررت هزینرره و
شرررکت در همایش برای وی
فراهم میشود.
 در غیر این صرررورت ،امکان
تکمیررل فرآینررد ثبررت نررام و
شررررکررت در همررایش وجود
نخواهد داشت.
 اهمیرت این موضر روع از این
جهرت اسرررت کره معموالً با
توج ره برره ظرفیررت محرردود
مررحررل هررای برررگررزاری
همررایشهررای علمی ،افرادی
حضرررور یررابنررد کرره دارای
تخصرررص الزم در ارتبراط با
محورها و موضوعات همایش
باشند.
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فرم تأیید کاربران

با انتخاب گزینه تأیید کاربران فرم زیر نمایش داده میشود .در این فرم ،فهرست کاربرانی که تأیید نشدهاند نمایش داده
میشود .در صورتی که تعداد کاربران تأیید نشده زیاد باشد این امکان وجود دارد تا جستجو را بر اساس نوع عضویت محدود
کرد.
محدد کردن نتیجه
ذخیره اطالعات به

برای جستجوی کاربر خاصی از این

جستجو به کاربران

گزینه استفاده کنید

فرمت اکسل

تأیید نشده یا تأیید
شده

محدد کردن نتیجه
جستجو به کاربران
ایرانی یا خارجی

برای محدود کردن نتیجه جستجو بر
اساس نوع عضویت از این گزینه استفاده
کنید
دگمه جستجو
برای مشاهده
فهرست

کاربران

پس از انتخاب کاربران مورد نظر ،وضعیت
آنها را به تأیید شده یا نشده تغییر داده و
دگمه ذخیره را انتخاب کنید
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همچنین این امکان وجود دارد تا افرادی که قبالً برای شررکت در همایش تأییدشدهاند به هر دلیل از جمله محدودیت فضا،
مورد تأیید قرار نگیرند .با انتخاب گزینه تأیید عضویت کاربران ،فهرست افرادی که تأیید نشدهاند نمایش داده میشود.

پس از انتخاب کاربران مورد نظر،
وضعیت آنها را به تأیید نشده تغییر داده
و دگمه ذخیره را انتخاب کنید

شرکت در همایش

با انتخاب این گزینه تعداد رکوردهای
نمایش را به تعداد مورد نظر تغییر دهید
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مشاهده اطالعات
تکمیلی ارسال شده
توسط کاربر به
عنوان گواهی برای
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درخواستهای جدید حمایتکنندگان
برای ثبت اطالعات حمایتکنندگان در برگزاری همایش از این گزینه استفاده کنید

 درخواسررررت هررای
جدید برای حمایت
از برگزاری همایش
بررا انرترخرراب این
گزینه قابلمشاهده
است.
 بررررای ثررربرررت
درخرررواسرررررت
حمرایت کنندگان،
ایررن گررزیررنرره را
انرتخرراب کرده و
سپس گزینه جدید
را به مانند تصویر
صرررفررحرره بعررد
انتخاب کنید.
 اطالعررات ر ا برره
دقت وارد سررامانه
کنید.
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فرم ثبت درخواستهای جدید حمایتکنندگان

با انتخاب گزینه جدید ،امکان ثبت درخواستهای جدید حمایتکنندگان وجود دارد.

برا انتخراب گزینه جدید ،امکان ثبت درخواسرررتهای جدید
حمایت کنندگان وجود دارد.

فرم ورود اطالعات و ثبتنام حمایتکنندگان

اطالعرات فرم را به دقت تکمیل
کرده ،نشانی اینترنتی را وارد کنید.
لوگوی موسسه را بارگذاری کرده
و وضرررعیرت آن را متنراسرررب با
اقدامات انجام شده ،تغییر دهید.
وضعیت بررسی
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درخواستهای جدید برای غرفه در نمایشگاه
با انتخاب این گزینه فهرسرت درخواسرتهای جدید برای اجاره غرفه در نمایشگاه مشاهده میشود
 درخواستهایی
که برای اجاره
یا اختصررراص
غرفه در سامانه
ثبتشده است،
با اسرررتفاده از
ایررن گررزیررنرره
قابل مشررراهده
است.
 اطرررالعرررات
غرفهها شررامل
مسررررراحررت،
مرروقررعرریررت و
هررمررچررنرریررن
هررزینرره هررای
مربوطه باید از
قررربرررل وارد
سررامانه شررده
برراشرررد .مدیر
اجرررررایرررری
همایش ،امکان
ورود اطالعات
را دارد.
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ویرایش اطالعات یا حذف
درخواست
فهرست درخواستها برای اجاره غرفه

نام متقاضی
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عنوان غرفه

نام پیشنهادی متقاضی برای
غرفه

www.sinaweb.net

فهرست متقاضیان شرکت در همایش
 یررکرری از مهم ترین
موضوعات اجرایی در
همرایش ها ،مدیریت
ثبرت نرام و دریرافت
هزینره شررررکت در
همایش است .سامانه
مدیریت همایشهای
سرررینرراوب ،تمررامی
امکرانررات الزم برای
مردیریرت کاربران را
در اخررترریررار مرردیررر
اجرایی قرار میدهد.
 با انتخاب این گزینه،
فهرسررت متقاضرریان
به مانند تصویر بعدی
نمایش داده میشود
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فهرست متقاضیان شرکت در همایش

با انتخاب این گزینه ،فهرسرت کامل متقاضریان شرکت رد همایش نمایش داده میشود .با توجه به تعداد زیاد درخواستها،
این امکان فراهم آمده اسرت تا درخواسرتها بر اسراس وضرعیت ثبتنام دسته بندی شده و تصمیم الزم برای صدور مجوز
شرکت یا عدم شرکت آنها در همایش اتخاذ شود.
با استفاده از این گزینه ،فهرست

متقاضیان را به موارد مورد نظر
محدود کنید

وضعیت ثبت نام
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فهرست متقاضیان شرکت در کارگاههای آموزشی

 بره منظور مدیریت
بررهررتررر برررگزاری
کرررارگررراه هرررای
آموزشی و اطمینان
از صررررررردور
صرررورتحسررراب و
پرداخت هزینههای
شرررکت رد کارگاه
توسررط متقاضیان،
امکررانررات ویژه ای
برای این بخش در
نظر گرفتره شرررده
است.
 بررا انررتخرراب این
گررزیررنرره ،امکرران
مشرراهده فهرسررت
متقاضیان به مانند
تصویر بعدی وجود
دارد.
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فرم نمایش اسامی متقاضیان شرکت در کارگاه

با انتخاب این گزینه ،فهرست عالقمندان شرکت در کارگاههای آموزشی نمایش داده میشود.

با استفاده از این گزینه ،فهرست
متقاضیان را به موارد مورد نظر
محدود کنید

وضعیت ثبت نام

با انتخاب کاربران مورد نظر،
وضعیت آن را به یکی از موارد
لیست تغییر دهید

424

www.sinaweb.net

صورتحسابهای پرداختشده و صورتحسابهای پرداختنشده
 برا انتخاب گزینه
صورتحسابهای
پرداخررتنشرررده،
فهرست کاربرانی
که هزینه شرکت
رد هرمررایرش را
پرداخت نکرده اند
نررمررایررش داده
میشود.

 الرربترره این افراد
ممکن اسرررت به
دلیرل اینکه مدیر
همرایش به موقع
نام کاربری آن ها
را تررأییررد نکرده
برراشرررد ،امکرران
پررررررداخرررررت
نداشتهاند.
فهرسرت کاربرانی که به هر دلیل صورتحساب را پرداخت نکردهاند ،با انتخاب گزینه صورتحسابهای پرداختنشده نمایش
داده میشود.
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فرم نمایش اسامی کاربرانی که صورتحساب را پرداخت کردهاند
با انتخاب آیکن
ویرایش ،فرم
زیر باز میشود.
امکان تخفیف یا
تصمیمگیری در
رابطه با کاربر در
این فرم وجود
دارد.

مبلغ و تاریخ صدور صورتحساب

در صورت لزوم ،درصد تخفیف
را در این قسمت وارد کنید

وضعیت صورتحساب

برای ثبت اطالعات دگمه ذخیره را انتخاب کنید
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