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 مقدمه

اند. اگر تا امروز، دانشگاه را به عنوان جایی  ناپذیری از ساختار دانشگاه شده نشریات دانشگاهی بخش جدایی
حال انتشار و به خصوص انتشار منظم نشریات علمی،  شود، م که در آن پژوهش و آموزش انجام میشناختی می

های علمی دانشگاهی برای پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی  یکی از اجزای اصلی دانشگاه شده است. گروه
های  یا گزارشهای پژوهشی  ترویجی یا علمی ـ پژوهشی را تأسیس کرده و یافتهـ های علمی  خود، نشریه

نیاز به ساختار در مقایسه با کتاب،  ،انتشار نشریاتکنند.  آموزشی اعضای هیئت علمی خود را در آن منتشر می
با هدف فراهم آوردن زمینه الزم برای انجام  سامانه مدیریت نشریات علمی )سیناوب(تری دارند.  سازمانی پیچیده

 سازی شده است.  ت علمی رراحی و پیادهبهتر و به موقع تمامی فرآیندهای انتشار مجال

رراحی و  شرکت شریف پردازشگر دانش دیریت نشریات ادواری است که توسطسیناوب، سامانه یکپارچه م
فته است و هم اکنون توسعه یای ه دانشگاههای علمی، مراکز پژوهشی و  برخی انجمنو با همکاری  سازی پیاده

نشریه علمی  411اکنون بیش از  هم نشریات علمی تبدیل شده است. های مدیریت به یکی از بهترین سامانه
ات خود های علمی از این سامانه برای مدیریت انتشار الکترونیک نشری های مختلف و انجمن وابسته به دانشگاه

کنند. کار تحقیق و توسعه این سامانه با همکاری همه نشریات و به صورت متمرکز در شرکت شریف  میاستفاده 
پردازشگر   های شریف برای ارالعات بیشتر پیرامون سیناوب و سایر ررح .ردازشگر دانش همچنان ادامه داردپ

 :دانش به سایت زیر مراجعه کنید
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 معرفی اجمالی

و ارالعات پیرامون آن در سامانه  برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقالهسامانه مدیریت نشریات سیناوب 
تولید نشریات علمی و دانشگاهی رراحی شده است. به بیانی ساده، این سامانه مقاالت را از نویسنده دریافت 

دهد، به محض دستور سردبیر آن را برای داوران یا ارزیابان معین شده  کند، در کارتابل  سردبیر نشریه قرار می می
اگر دهد.  صی داور درباره مقاله را ثبت کرده و به سردبیر )یا دبیر تخصصی( عودت میکند، نظر تخص ارسال می

بعد، در صورت کند.  های پیگیری را ارسال می انجام کار داور با تأخیری همراه شد، سامانه به صورت خودکار پیام
ا تغییرات الزم را انجام دهد و  ها ی گرداند تا ویرایش مقاله را به نویسنده برمیسامانه ، اعالم نیاز توسط داور

در صورت عدم احراز صالحیت چاپ، ویراست جدید را دوباره وارد چرخه داوری کرده تا به تأیید نهایی برسد )یا 
های زبانی  ویرایشسپارد تا  کند(. در مرحله بعدی، مقاله را به ویراستار نشریه می آن را از این چرخه خارج می

آرای نشریه مقاله ویرایش شده را از رریق سامانه سیناوب دریافت  همین ترتیب، صفحهالزم را انجام دهد. به 
تواند نسخه الکترونیک را منتشر  کند. در اینجا سردبیر می کرده و نسخه آماده انتشار را در سامانه بارگزاری می

 کرده و نسخه چاپی را از رریق همین سامانه برای چاپخانه ارسال کند. 

سامانه مدیریت نشریات سیناوب در نقش یک منشی پیگیر و فعال، تمامی امور مربوط به چرخه یب، به این ترت
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کند، در ابتدا به عنوان نویسنده  دهد. هر فردی که در این سامانه ثبت نام می نشریات علمی را انجام میانتشار 
های دیگری  ها، نقش سایر مسئولیتتواند مقاالت جدیدی را ارائه دهد. برای پذیرش  شود و فقط می شناخته می

 در سامانه تعبیه شده است. 

باشد. اگر کاربری چند  تواند صاحب یک یا چند نقش در سامانه سیناوب هشت نقش مجزا قرار دارد. هر کاربر می
 تواند با مراجعه به صفحه اول سایت، نقش خود را تغییر دهد. برای مثال اگر یک کاربر در نقش داشته باشد، می

تواند با مراجعه به صفحه اختصاصی خود، یکی از دو  این سامانه به عنوان نویسنده و داور تعریف شده است، می
 نقش نویسندگی یا داوری را انتخاب کرده و به ایفای مسئولیت خود بپردازد. 

 به شرح ذیل است: وجود دارد نقشی که در سامانه سیناوب  نه

 نویسنده .0

 کارشناس .1

 داور .3

 سردبیر .4

 یر تخصصیدب .1

 ویراستار .6

 صفحه آرا .7

 ناشر .1

 مدیر سامانه .1

ای را ارائه دهد  تواند مقاله ها متفاوت است. نویسنده تنها می امکانات و سطح دسترسی هر یک از این نقش
تواند نظر خود درباره یک مقاله ارجاعی را  یا مقاالتی که پیش از این ارائه داده را مدیریت کند، داور تنها می

 ها را انجام دهد.  تواند همه تنظیمات مربوط به سامانه و اختصاص نقش مدیر سامانه میدرج کند، و 

 

 ها با سایر سامانه مقایسهسیناوب در 

دو های معتبر مشابه ساخته شده است.  در یک پروژه پژوهشی و با تلفیقی از سامانهسیناوب  سامانهنسخه اولیه 
دهند که تمامی امکانات و  این ررح را تشکیل میة هسته اولی« نیجرادیتوریال م»و « اسکالر وان»سامانه مشابه 

کند،  های آنها در سیناوب بازسازی شده است. اما آن چیزی که سیناوب را متمایز از هسته اولیه خود می قابلیت
ت، افزار در رول پنج سال همکاری مستمر تیم توسعه با نشریات مختلف است. در رول این مد جریان توسعه نرم
وقفه ادامه داشته، تیم تحقیق و توسعه تمامی تالش خود را برای توسعه این سامانه مبذول  که به صورت بی

اند. البته بخش مهمی از این توسعه را باید مرهون پیشنهادات ارائه شده توسط نشریات دانست تا آنجا که  داشته
زبانه هم هست. افزون  ارآمدی و استاندارد، بومی و چندقرار دارد که عالوه بر کای در اختیار کاربران  امروز نسخه

ها و نیازهای جدید آنها را  افزار پیوسته در کنار کاربران قرار دارد تا درخواست بر این، تیم تحقیق و توسعه این نرم
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 های سامانه اضافه کند.  به قابلیت

را به مقایسه امکانات این سامانه با سامانه های مشابه خارجی، شما  برای مقایسه بیشتر سامانه سیناوب و سامانه
که با یک بودجه قابل توجه « .اس  او.جی»سامانه کنیم.  دعوت می 0«.اس  او.جی»یا « اوپن ژورنال سیستم»

توان به رایگان از سایت ررح  در کانادا رراحی شده است، را می« نظام باز دانش»دولتی و در قالب ررح کالن 
بسیاری از امکانات و اندازی این سامانه نیاز دارد،  که نصب و راه مهارتیکرد. جدای از مذکور دریافت و نصب 

توان به  آید، می ترین این امکانات که در همان نگاه اول به چشم می های سیناوب را ندارد. از جمله مهم قابلیت
 امکانات اختصاصی برای زبان فارسی اشاره کرد. نیز رراحی قالب سامانه و 

های متناظر با هر نقش را شامل  های مختلفی که هر فرد در سامانه دارد، این راهنما بخش توجه به نقشبا 
 توانند با فقط به مطالعه نقش مورد نظر خود بپردازند.   شود. کاربران محترم می می

 

 ثبت نام در سامانه 

یران بایـد بـا نـام کـاربری و کلمـه عبـور       ها، و حتـی مـد   کاربران سایت، اعم از نویسندگان، ویراستاران، ارزیاب
ثبت نام در سیناوب برای تمامی اختصاصی خودشان وارد سامانه شوند تا بتوانند نقش خود را در سامانه ایفا کنند. 

گیرد. هر فرد با مراجعه به سامانه و ثبت نام به عنـوان   عالقمندان به نشریات علمی به صورت خودکار انجام می
ده و امکان ارسال مقاله به مجالت را دارد. همچنین این امکان بـرای کـاربران بـه عنـوان     نویسنده محسوب ش

 نویسنده فراهم آمده است تا مقاالت مورد عالقه خود را ذخیره کرده و فهرست آن را مشاهده کنند.

ثبت نام کنند. اما در  توانند میشوند،  اداره میسیناوب افزار  مجالتی که با استفاده از نرمهمه مراجعه کنندگان به 
نیازی به ثبت نـام   کند: کاربر عادی )خواننده( نهایت این مدیر سامانه است که نقش افراد در سامانه را تعیین می

دبیر آرا، ناشر،  صفحهارزیاب، ویراستار،  برای ارسال مقاله باید در سامانه ثبت نام کند. همچنین نویسندهندارد اما 
 ر سامانه ثبت نام کنند تا امکان ایفای نقش خود را در سامانه داشته باشند. باید د سردبیر و تخصصی

 

                                                       
1
 Open Journal System (OJS): http://pkp.sfu.ca/?q=ojs 
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 مدیر سامانه

 

 معرفی نقش

های  سیناوب، باالترین نقش در این سامانه است که نظارت و کنترل فنی بر همه بخشدر مدیریت سامانه نشریات 
ه در بسیاری موارد انجام کارهای مربوط به سامانه مدیر سامانه در واقع سردبیر نشریه است ک نشریه را برعهده دارد.

توان در این  فهرست کارهایی که بر عهده مدیر سامانه است را به خوبی میسپارد.  را به کارشناس مسئول نشریه می
 نما از صفحه اختصاصی مدیر سامانه، مشاهده کرد:

 

 

با  انجام آن است.دگی، نیازمند دقت زیادی در شود و در عین سا بیشتر این تنظیمات فقط برای یک بار انجام می
 شود.  کلیک روی هر یک از موارد باال، صفحه اختصاصی تنظیمات مربوط به آن گشوده می
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 تنظیمات مجله

عنوان "و صفحه اختصاصی « تنظیمات بیشتر» ،«اصلی تنظیمات»صفحه است:  سهصفحه تنظیمات مجله شامل 
  "مجله و توضیحات سامانه

اصلی، عنوان، شابن، حداقل کلمات چکیده، حداکثر کلمات چکیده، )فارسی و انگلیسی(، و  تنظیماتدر صفحه 
 شود.  های الکترونیک اصلی و پشتیبانی نشریه ثبت می پست
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وضعیت نمایش مقاالت در صفحه سایت و نوع وظایف دبیرتخصصی و داور مشخص  بیشتر تنیماتدر صفحه 
 این بخش شامل موارد زیر است: تنظیمات شود. می

 نمایش فهرست مقاالت 

 یکی اینکه داور نام نویسنده را مشاهده کند و دیگری اینکه  که به دو صورت است استراتژی داوری مجله

 داور امکان مشاهده نام نویسنده را ندارد

 انواع فایل های مجاز برای فایل اصلی مقاله 

 معرفی داور یا امکان ارسال مقاله به داوری توسط دبیر تخصصینحوه کار دبیر تخصصی : 

  داور پشنهادی به صورت اجباری یا اختیاریمعرفی 

 پیگیری اتوماتیک پاسخ دهی داوران و دبیر تخصصی 

 نمایش  های نمایش داده شده در صفحه ، ترتیب و تعداد مقاله« فهرست مقاالتنمایش »این گزینه : مقاالت فهرست مایشن

 .کند را مشخص میمقاالت 

 

 نویسندگان وسیله به پیشنهادی داور معرفی 

 پیشنهادی خود را معرفی کند.  این امکانتواند این امکان را به نویسنده بدهد که داوران  می مدیرسامانه 
 تواند برای نویسنده اختیاری باشد و یا اجباری.  می

  داوران پیشنهادی را برای نویسنده اجباری کرده باشد. نویسنده برای انجام  مدیر سامانهاگر
رت مراحل ارسال مقاله باید تعداد داورانی که سردبیر از او خواسته معرفی کند. در غیر این صو

 مرحله ی ارسال مقاله تکمیل نخواهد شد.
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  E-mail Alert تخصصی دبیر و داوران دهی پاسخ اتوماتیک پیگیری

تواند در وضعیت فعال یا غیرفعال قرار گیرد. اگر در  می «دهی داوران و دبیر تخصصی پیگیری خودکار پاسخ» بخش
 طمربوهایی را در فواصل زمانی مشخص شده برای افراد ارسال کرده و مسائل  وضعیت فعال قرار گیرد، سامانه نامه

 کند. ، فواصل زمانی مربوره را در این بخش مشخص میمدیرسامانهکند.  به مقاالت را پیگیری می

 

 

 

 

 

 

 عنوان مجله و توضیحات بخش های مختلف سامانه

های استاندارد  تواند صفحه ، مدیر سامانه می«عنوان مجله و توضیحات بخش های مختلف سامانه »در صفحه 
های سایت  های منفردی در منوها و ستون حاوی ارالعات درباره نشریه را درج کند. این ارالعات به صورت صفحه

های  سترسی به برخی از این ارالعات آزاد است و برخی دیگر فقط در دسترس نقشنشریه ظاهر خواهند شد. د
 مختلف )نویسنده، سردبیر، ویراستار و ... ( قرار خواهند گرفت. 
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شود. این فضا،  ها، فضایی برای نگارش متن به همراه امکان درج مطلب گشوده می با کلیک روی هر یک از عنوان
داز ورد و غیره، امکاناتی برای تغییر قلم، رنگ، درج تصویر و رسم جدول هم دارد. برای افزارهای واژه پر مثل نرم
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 نمونه:

 

شده است. اما مدیر سامانه ملزم به درج موارد اختصاصی، همچون  تکمیلبیشتر موارد موجود در این صفحه از قبل 
 باشد.  و غیره می« انکلید واژگ»، «تماس با ما»، «درباره مجله»، «توضیحات صفحه اصلی سایت»

 های مجله تنظیم نامه

دهد. برای مثال، وقتی یک مقاله برای  را به صورت خودکار انجام می سامانهمکاتبات مجموعه سامانه سیناوب 
در صفحه نامه دارد. این  مشخصیشود که متن  ای برای داور فرستاده می شود، همراه با آن نامه داوری ارسال می

اما به صورت پیش فرض وارد سامانه شده است ها از قبل  جله قابل ویرایش است. تمامی متنهای م تنظیم نامه
وجود دارد. برای این منظور به صفحه شخصی ها  سبک نگارش نامههمانطور که گذشت امکان تغییر و ویرایش 

 های مجله را انتخاب کنید.  مدیر سامانه مراجعه کرده و گزینه تنظیم نامه

ها بر اساس فرآیندی  . این نامهدر جریان استها و اعضای مختلف نشریه  نوع نامه در میان بخش 41در مجموع، 
ها به شرح زیر  های مختلف درج خواهد شد. فهرست نامه که جریان دارد، در متن نامه الکترونیک بین مسئولیت

 است: 

 نویسنده به مقاله ارسال تکمیل نامه .0

 مقاله نویسندگان سایر به مقاله ارسال تکمیل نامه .1

 اولویت در نگرفتن قرار بخارر مقاله پذیرش عدم نامه .3

 مجله محتوای با تناسب عدم بخارر مقاله پذیرش عدم نامه .4

 مجله ضوابط و شرایط رعایت عدم بخارر مقاله پذیرش عدم .1
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 مشابه مقاله وجود بخارر مقاله پذیرش عدم نامه .6

 نگارش مشکل بخارر مقاله پذیرش عدم نامه .7

 داوران بوسیله داوری نکردن قبول بخارر مقاله پذیرش دمع نامه .1

 داوران نظر اساس بر مقاله پذیرش عدم نامه .1

 (جدید مقاله) تخصصی دبیر به مقاله تخصیص نامه .01

 (شده بازنگری مقاله) تخصصی دبیر به مقاله تخصیص نامه .00

 تخصصی دبیر به مقاله بررسی پیگیری نامه .01

 سردبیر به تخصصی دبیر نظر ارسال هنگام سردبیر به نامه .03

 است نکرده بررسی را مقاله پیگیری از پس تخصصی دبیر وقتی سردبیر به نامه .04

 ادبی ویراستار به مقاله ارسال نامه .01

 ادبی ویراستار پاسخ هنگام سردبیر به نامه .06

 آرا صفحه به مقاله ارسال نامه .07

 آرا صفحه پاسخ هنگام سردبیر به نامه .01

 (جزئی بازنگری) مقاله بازنگری نامه .01

 (کلی بازنگری) مقاله بازنگری نامه .11

 (پذیرش برای جزئی بازنگری) مقاله بازنگری نامه .10

 ( مقاله فایل ارسال برای فقط جزئی بازنگری) مقاله بازنگری نامه .11

 مقاله دوباره ارسال برای نویسنده به نامه .13

 نویسنده وسیله به مقاله بازنگری ارسال تکمیل نامه .14

 رانداو به مقاله تخصیص نامه .11

 تطبیقی داوران به مقاله تخصیص نامه .16

 داوری برای موافقت در تاخیر نامه .17

 داوری برای موافقت هنگام داور به نامه .11

 داوری برای موافقت عدم هنگام داور به نامه .11

 داوری برای موافقت اعالم از بعد داوری در تاخیر نامه .31

 است نداده انجام را مقاله داوری هنوز داور ولی شود می گیری تصمیم مقاله درباره وقتی داور به نامه .30

 است نکرده داوری را مقاله اتوماتیک پیگیری از پس داور وقتی سردبیر/  دبیر به نامه .31

 مقاله داوری تکمیل هنگام داور به نامه .33

 کنند می ارسال را مقاله داوری نتیجه داوران همه وقتی سردبیر/  دبیر به نامه .34

 نهایی های ایلف ارسال برای انتشار آماده نامه .31

 الکترونیکی انتشار برای نهایی پذیرش نامه .36

 مقاله الکترونیکی انتشار از پس نویسنده به نامه .37

 مقاله چاپی انتشار از پس نویسنده به نامه .31

 سردبیر بوسیله مقاله حذف نامه .31

  (Withdraw) مقاله گرفتن پس باز نامه .41
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وی پیش از ویرایش نامه، توجه داشته باشید که این نامه حا
 کدهای اختصاصی است که نباید ویرایش شوند. 

ها، به نام نویسنده یا داور یا عنوان مقاله اشاره شود، کدهایی در نظـر گرفتـه شـده     برای اینکه در هنگام ارسال نامه
ها بکار برده شـود، امکـان درج نـام     است که چنانچه این کدها بر اساس دستور العمل مربوره به دقت در متن نامه

ها به اشـتباه   یا رد ویرایش نامه حذف شوداگر به هر علتی کدهای مربوط سنده، داور یا عنوان مقاله موجود دارد. نوی
های مجلـه،   با کلمات دیگری جایگزین شود، با استفاده از راهنمای ستون سمت چپ صفحه اختصاصی تنظیم نامه

 مجدد آن را بازنویسی کنید. 

 

فرض را  ، متن نامه پیشمربورهتوان روی عنوان نامه کلیک کرد و در فضای  یها م برای ویرایش هر یک نامه
 آوریم:  ها را در اینجا می برای نمونه متن یکی از نامه ویرایش کرد. 

 {manuId} : کد مقاله

 {manuTitle} : عنوان مقاله

 {authorsName} : نویسندگان

 

 {authorName} : نویسنده گرامی

 

شود. بدیهی  ، به این وسیله دریافت مقاله مذکور تأیید می {manuTitle}ا عرض سالم و احترام، ضمن تشکر از ارسال مقالهب

 . است پس از بررسی اولیه، نتیجه داوری از طریق ایمیل به اطالع خواهد رسید

 

 . لطفا توجه فرمایید که مقاله شما قبالً در مجله دیگری منتشر نشده باشد

 
 

  تشکر از ارسال مقالهبا 

 
 

  با تشکر،

 

 ابتدا دبیر تخصصی مربوره را انتخاب کنید. {journalTitle}مدیریت اجرایی مجله
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های مختلف  ها و سلیقه سبکبه این امکان وجود دارد تا بر اساس نیاز ، شود در تصویر باال مشاهده میرور که  همان
و «! با سپاس»بگوید « با تشکر»رایش ممکن است حداقلی باشد، برای مثال ترجیح دهد به جای وی ویرایش شود.

تواند اهداف نشریه را هم در همین نامه بگنجاند )که توصیه  ممکن است بیشتر از این باشد، برای مثال، می
مل خواهد شد که روی دکمه این تغییرات وقتی کاتوانید ایجاد کنید.  شود(. به هر حال، هر تغییری را می نمی

 در انتهای صفحه کلیک کنید. « ذخیره»

 مدیریت کاربران

ترین نقش مدیر سامانه مدیریت کاربران است. مدیر سامانه بیشترین امکانات را برای تأیید کاربران و  دومین و مهم
کار چهار گزینه در صفحه  برای این تعیین سطح کاربری آنها )حتی در سطح تعیین سردبیر و دبیرتخصصی( دارد. 

 اصلی مدیر سامانه درج شده است: 

 

توان  گشاید. در این صفحه می ای را برای یافتن و مدیریت فهرست کاربران می گزینه فهرست کاربران، صفحه
 فهرست را مشاهده کرد، مشخصات کاربران را ویرایش کرد، یا نام یک کاربر را از سامانه حذف کرد. 

 

ه داشته باشید که وقتی یک کاربر در سامانه باید کاری را انجام دهد، برای مثال اگر یک کاربر به عنوان داور یا توج
 تواند از این صفحه به حذف نام او بپردازد.  ویراستار یک مقاله خاص تعریف شود، حتی مدیر سامانه نمی
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 تعیین وظایف کاربران

تواند مقاله  شود و می کند به عنوان نویسنده شناخته می سامانه ثبت نام می دانیم هر کاربری که در رور که می همان
های  تعیین و تخصیص نقشهای دیگری را برای کاربران تعیین کرد.  توان نقش خود را ارسال کند. اما چگونه می

تعیین وظایف »ة گزین دیگر به کاربران، بر عهده مدیر سامانه است و برای این کار، در صفحه مدیر سامانه باید روی
 کلیک کند. « کاربران

 

 های زیر را به او تخصیص داد:  توان نقش کاربر میبا انتخاب هر 

  سردبیر 

 کترشناس 

  دبیر تخصصی 

  داور 

  ناشر 

  صفحه آرا 

 ویراستار ادبی 

 شد. تواند یک یا چند نقش داشته با هر کاربر می
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 تعیین اعضای هیئت تحریریه نشریه

برای  تواند ارالعات مربوط به اعضای هیئت تحریریه را در سامانه درج کند.  بری است که میمدیر سامانه تنها کار
چون این ارالعات در  رده و فرم مربوره را تکمیل کنید.ککلیک  "اعضای هیئت تحریریه»این کار روی گزینه 

 به افراد را به دقت کامل کنید. شود ارالعات مربوط  شود، توصیه می شناسنامه نشریه درج می

 

در همین فهرست  کنید.  م و مشخصات اعضا، در پایین همین فرم فهرست اعضا را مشاهده میپس از درج نا  
 توانید ترتیب و اولویت افراد را مشخص کنید. یا با کلیک روی نام فرد، به ویرایش ارالعات موجود بپردازید.  می
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 تعیین موضوعات نشریه

 شود را درج کند.  توسط یک نشریه دنبال می تواند موضوعات مختلفی که در این صفحه مدیر سامانه می

 

 

 انواع مقاالت

ها و ژانرهای مختلف نگارشی نشریه را درج کند. این فهرست در نهایت در  تواند نوع در این صفحه مدیر سامانه می
 گیرد تا نوع مقاله خود را از میان آنها تعیین کند.  اختیار نویسنده قرار می
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 های چک لیست پرسش

شود که برای ارمینان بیشتر، موارد  ها مواجه می هر نویسنده در آخرین مرحله از ارسال مقاله با فهرستی از پرسش 
 های چک لیست قابل تنظیم است.  پرسد. این فهرست در صفحه پرسش خاصی را دوباره از او می

 

 پیوندهای مفید

رفی کند، تنظیمات مربوط به پیوندها در این صفحه درج اگر نشریه بخواهد در صفحه اینترنتی خود پیوندهایی را مع
 شود: می
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 هایی که نشریه در آنها نمایه شده است آدرس

های مربوط را در این  توانند آدرس سامانه شوند می سازی اینترنتی نمایه می های نمایه نشریاتی که توسط سامانه
 صفحه درج کنند. 

 

 های متداول پرسش

گیرد. این صفحه  های رایج در مورد نشریه مطرح و پاسخی در برابر آنها قرار می رستی از پرسشدر این صفحه، فه
 توانایی خوبی در ایفای نقش به عنوان راهنمای کلی دارد. 
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 اعالنات و اخبار

گیرد. اخبار درج شده در این صفحه در صفحه اول  ها و خبرهای مرتبط با سایت قرار می در این صفحه اعالمیه
 شود.  سایت منتشر می

 واژه نامه اختصاصی

از آنجا که هر نشریه دستورالعمل زبانی خاص خود را دارد، امکان درج واژه نامه اختصاصی را برای نشریات قرار 
ایم تا نویسندگان با سهولت بیشتری بتوانند کار نگارش را با رعایت استانداردهای خاص نشریه به انجام برسانند.   داده

 ژه نامه قابل ویرایش است. این وا

 های مجله بخش

 

گیرد تا بخش مورد نظر خود را انتخاب کند.  های نشریه در اختیار نویسنده قرار می فهرست تهیه شده در بخش
 ای داشته باشد.  تواند دبیر تخصصی ویژه همچنین هر بخش می

 تبلیغات

تواند ارالعات و تصاویر  ه است. مدیر سامانه میهای کناری نشریه جایی برای درج تبلیغات تعبیه شد در ستون
 مربوط به تبلیغات را از کنترل پانل مدیریتی خاص خود در درج کند. 
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 فرم داوری مقاالت

کند. از آنجا که این فرم در نشریات مختلف،  هر داور برای ارزیابی مقاالت فرم اختصاصی نشریه را دریافت می
فرم »د فرم اختصاصی نشریه را رراحی کند. رراحی این فرم با استفاده از گزینه متفاوت است، مدیر سامانه بای

تواند توضیحی یا  هایی را تعیین کرد. هر پرسش می توان پرسش در فرم داوری، می ممکن است. « داوری مقاالت
 اری تعریف شوند.توانند اختیاری تعریف شده و برخی دیگر اجب ها می ای باشد. همچنین برخی از پرسش چند گزینه

 

ها را  شود. در پایان فهرست پرسش پس از کلیک روی گزینه ذخیره، فرم دیگری برای ررح پرسشی دیگر باز می
 توان در یک صفحه مشاهده کرد:  می
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ة گزین ها را مشخص کرد، یا به ویرایش یا حذف آنها پرداخت.  توان ترتیب و اولویت پرسش در این فهرست، می

 سبز در ستون باالی فهرست مشخص شده است.   +با پرسش جدید 
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