راٌّوای ًحَُ ارسال هماالت هٌتج اسطزح ٍ اعالم ًتیجِ تزرسی آًْا در هعاًٍت پژٍّشی
پژٍّشگز هحتزم تزای ارسال فایل هماالت هٌتج اس ّز یک اس طزح ّای هشوَل تِ شزح سیز الذام کٌیذ:
 -1تعذ اس ٍرٍد تِ هحیط کارتزی خَد ،در هٌَی طزح ّای تحمیماتی ،هَلعیت "طزح ّای خاتوِ یافتِ" را اًتخاب کٌیذ.
 -2تعذ اس کلیک رٍی لسوت جشئیات ،گشیٌِ همالِ را اًتخاب کٌیذ تا صفحِ "هماالت هٌتج اس ایي طزح" تزای شوا تاس شَد.
 -3در صفحِ فَق الذکز گشیٌِ "ثثت همالِ" را اًتخاب کٌیذ .درصفحِ ای کِ تاس شذُ است اتتذا اطالعات هزتَط تِ هجلِ،
همالِ ٍ  Acknowledgmentرا ٍارد کٌیذ تا اهکاى اپلَد فایل همالِ هْیا شَد.
 -4در لسوت اطالعات هزتَط تِ هجلِ فمط کافیست شوارُ  ISSNرا ٍارد ًواییذ تا تمیِ اطالعات تِ طَر خَدکار اس
سیستن در هحل ّای هزتَطِ لزار تگیزد .در اتتذای ّویي صفحِ یک راٌّوا درخصَص  ISSNلزاردادُ شذُ است.
لطفا آًزا هالحظِ کٌیذ.
 -5چٌاًچِ شوارُ  ISSNهجلِ هَرد ًظز شوا در لیست هَجَد در سیستن ٍجَد ًذاشت ،هزاتة را تا ارسال یک ایویل تِ
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ارسال ًواییذ .ضزٍری است در هتي ایویل ایي اطالعات اس هجلِ را ارائِ کٌیذ:

o

ًام هجلِ

o

شوارُ ) ISSN (E or Pهجلِ

o

تاالتزیي جایی کِ هجلِ درآًجا ایٌذکس هی شَد تِ ّوزاُ لیٌک.

 -6درلسوت هشخصات همالِ ،تواهی هَارد را شخصا ٍارد ًواییذ .تزای هَاردی کِ دستزسی تِ فایل همالِ ًذاریذ
تاکس" لیٌک همالِ" تعثیِ شذُ است.
 -7در لسوت  Acknowledgmentاطالعات درخَاست شذُ را ٍارد ًواییذ .تزای آپلَد صفحِ هزتَط تِ
 ، Acknowledgmentاس لسوت آپلَد همالِ استفادُ کٌیذ.
 -8تعذ اس ثثت اطالعات ،در صفحِ "هماالت هٌتج اس ایي طزح" لادر تِ هشاّذُ اطالعات درج شذُ ٍ ّوچٌیي اهکاى
ارسال فایل همالِ اس لسوت ضوائن خَاّیذ تَد.
 -9درستی اطالعات ٍ هستٌذات ارسالی در هعاًٍت پژٍّشی تزرسی شذُ ٍ در صَرت ًیاس تا شوا هکاتثِ خَاّذ شذ.
 -11تعذ اس اتوام تزرسی ّا ،در صَرتیکِ اهتیاس همزر را کسة کزدُ تاشیذ ،ایي طزح تِ هَلعیت "طزح ّای پایاى یافتِ تا
کسة اهتیاس" اًتمال دادُ هی شَد .در ایي هٌَ لادر تِ هشاّذُ اهتیاس کسة شذُ در ستَى جشئیات خَاّیذ تَد.
 -11تزای طزحْای هَجَد درهَلعیت "طزح ّای پایاى یافتِ تا کسة اهتیاس" اهکاى ارسال هستٌذات ّوچٌاى ٍجَد
دارد.
هَفك تاشیذ

