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 ١ورود به ﺳاﻣانه نشريه

در ابتدا ﻻزم است تا فردي كه نقش دبير تخصصي را بر عهده دارد ،با استفاده از نام كاربري و رمز عبور خود
وارد نشريه مورد نظر خود شود.

صفحه كاربري دبير تخصصي

پس از ورود به نشريه ،دبير تخصصي در صفحه كاربري خود مشابه تصوير زير را مشاهده مي كند .اين تصوير
نشان دهنده اين است كه دبير تخصصي در حال حاضر  ٣مقاله در حال بررسي دارد يعني مقاﻻتي كه هنوز
در حال طي كردن فرايند داوري مي باشند.

تﺐ در حال ويراستاري ،نشان دهنده مقاﻻتي مي باشد كه تصميم پذيرفته مي شود براي آنها اتخاذ شده و
در حال طي كردن فرايند ويراستاري مي باشند.

اطﻼعات ﻣقاﻟه

با كليك بر روي عنوان مقاله مي توان به اطﻼعات بيشتري دست يافت ،به عنوان مثال مي توان فايل هاي
ارسالي نويسنده و فرا داده مقاله را مشاهده كرد .امكان ويرايش فراداده نيز براي دبير تخصصي وجود دارد.

عدم پذيرش نقش دبير تخصصي

پس از مشاهده اطﻼعات مقاله دبير تخصصي مي تواند در تﺐ داوري در صورت عدم تمايل به ايفاي نقش دبير
تخصصي و يا تشخيص عدم ارتباط موضوع مقاله با تخصص ،اين موضوع را با كليك بر روي آيكن ايميلي كه
براي اين منظور قرار داده شده است به اطﻼع سردبير برساند.

با كليلك بر روي آيكن ايميل ،دبير تخصصي مي تواند دليل خود براي انصراف از بررسي مقاله را به اطﻼع
نشريه برساند و ايميل را ارسال نمايد .در اين صورت ديگر امكان بارگذاري نسخه داوري ،انتخاب داور و اتخاذ
تصميم نهايي براي مقاله را نخواهد داشت.

انتخاب داور
براي اين منظور چنانچه به دبير تخصصي دسترسي داوري مقاله داده شده باشد و دبير تخصصي عدم پذيرش
اين نقش را براي مقاله ارسال نكرده باشد بايد بر روي لينك انتخاب از ليست داوران ،مطابف شكل زير كليك
كند

پس از كليك بر روي لينك انتخاب از ليست داوران صفحه مربوط به داوران نشريه نشان داده مي شود .مي
توان بر روي نام هر يك از آنها كليك كرد و در پنجره جديدي كه در همان صفحه باز مي شود ،پروفايل آنها
را مشاهده نمود.
براي انتخاب داور كافي است فرد مورد نظر را انتخاب و در پايان صفحه بر روي دكمه انتخاب و يا بر روي ايكن
موجود در ستون عمليات كليك نمود.

چنانچه درخواست داوري به صورت خودكار در اين نشريه ارسال شود  ،ايميل درخواست داوري براي آنها
ارسال شده و جدول انتخاب داوران به صورت زير در خواهد آمد.

در غير اين صورت پس از انتخاب داور بايد در ستون عمليات مقابل نام داور بر روي آيكن ارسال درخواست
داور كليك كرده و ايميل را براي داور ارسال نمود.

با استفاده از راهنماي آيكن ها مي توان وضعيت مقاﻻت را متوجه شد  .چنانچه عﻼمت تيك سبز رنگ مطابق
شكل زير مشاهده شود به منزله اين است كه داور مورد نظر فرايند داوري را به پايان رسانده است و مي توان
يا كليك بر روي فلش آبي رنگ در كنار اسم داور پاسخ فرم داوري و فايل هاي بارگذاري شده توسط داور را
مشاهده نمود.

مي توان براي داوراني كه داوري را پذيرفته اند ولي هنوز نظر نهايي خود را ارسال نكرده اند اقدام با ارسال
ايميل يادآوري نمود و همچنين براي داوراني كه داوري كرده اند و براي آنها ايميل تشكر ارسال نشده است
ارسال ايميل را انجام داد.
پس از مشاهده نظر داوران چنانچه دسترسي براي اتخاذ تصميم گيري نهايي براي مقاله وجود داشته باشد مي
توان به قسمت تصميم سردبير مراجعه و پس از انتخاب تصميم بر روي دكمه ذخيره تصميم كليك كرد.
و بعد از آن به منظور تكميل عمليات بايد بر روي آين ايميل مقابل اطﻼع به نويسنده كليك نمود و اين تصميم
را به اطﻼع نويسندگان مقاله رساند.

در صورتيكه دسترسي براي ويراستاري مقاله به دبير تخصصي داده شده باشد مي توان پس از اتخاذ تصميم
پذيرفته مي شود نسخه مورد نظر را براي ويراستاري انتخاب نمود و بر روي دكمه ارسال براي ويراستاري
كليك كرد.

ويراﺳتاري
ابتدا بايد ويراستار را انتخاب كرد .براي اين منظور مطابق شكل زير بر روي آيكن موجود بايد كيلك كرد.

سپس در ستون عمليات مقابل نام هر ويراستار بر روي آيكن موجود كليك كرد.

بعد از انتخاب ويراستار بايد نسخه ويراستاري را تعيين كرد .چنانچه نسخه انتخاب شده مورد تاييد نيست مي
توان نسخه صحيح را انتخاب و در مرحله  ١بارگذاري نمود .سپس بايد درخواست را براي ويراستار ارسال نمود.

پس از برررسي مقاله توسط ويراستار بايد بر روي آيكن ايميل در ستون تشكر كليك كرد .فرايند ويراستاري
مرحه  ١با انجام اين كار پايان مي يابد .سپس نوبت به ويراستاري نويسنده است  .مي توان نسخه ارسال شده
از سوي ويراستار را براي اين مرحله انتخاب كردو يا فايل ديگري را بارگذاري نمود .بعد از انتخاب فابل جهت
انجام اصﻼحات براي نويسنده بايد درخواست را براي وي ارسال نمود و بعد از تكميل فرايند توسط نويسنده
بايد برر وي ايميل تشكر مربوطه كليك كرد.
در نهايت ويراستاري نهايي انجام مي شود .نسخه ارسال شده از سوي نويسنده بعد از انجام اصﻼحات مورد
درخواست ويراستار به منظور ويراستاري نهايي بايد براي ويراستار ارسال شود و ويراستار بازنگري ﻻزم را انجام
داده و فايل نهايي را بارگذاري و ارسال مي كند و اين همان نسخه اي خواهد بود كه براي استفاده كاربران در
اختيار آنها قرار خواهد گرفت .در مرحله  ٣نيز بعد از مشاهده نسخه بارگذاري شده توسط ويراستار بايد ايميل
تشكر را ارسال نمود.

