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 و ارسال مقاله نامثبت ،فصل اول: راهنمای کاربران

 

 مقدمه
اربری خود، نام ک سازیفعالکرده و سپس با  نامثبتافرادی که متقاضی شرکت در یک همایش هستند ابتدا باید در سامانه 

یند شرکت در همایش مشروط به پرداخت هزینه شرکت فرآ تکمیلفرم شررکت در همایش را تکمیل کنند. در برخی موارد،  

 در همایش است.

 رد. نام کاربری، چکیده یا اصل مقاله را ارسال ک سازیفعالکرد و سپس با  نامثبتبرای ارسال مقاله نیز ابتدا باید در سامانه 

ه نیز  و ارسال مقال نامثبتشوند، امکان در بازه زمانی خاصی برگزار می معموالً هاهمایشالزم به ذکر است با توجه به اینکه 

 انجام پذیرد. شدهاعالمباید در همان چارچوب زمانی 

به صورت گروهی است. اشخاص حقوقی که در برخی موارد به عنوان  حامی  نامثبتیکی از مزایای سامانه سیناوب، امکان 

سرررب توافق با مدیران برگزاری همایش تعداد شررروند، این امکان را دارند تا حعلمی محسررروب می هایهمایشبرگزاری 

 کنند. نامثبتمشخصی از افراد مورد نظر را در همایش 

 به شرح زیر است: نامثبتجزئیات و مراحل 

 عضویت در سامانه همایش -8

 نامثبتتکمیل فرآیند  -2

 همایش یاتکمیل فرم شرکت در  -8

 ارسال مقاله در صورت تمایل -4
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 عضویت در سامانه همایش
 

 

 

 : نامثبتفرم 

  باید به دقت تکمیل شود. نامثبتفرم 

   کنید: به عنوان شررخص حقوقی یا شررخص حقیقی. در  می نامثبتابتدا مشررخص کنید به  چه عنوان در سررامانه
تعداد  نامثبتکنند، امکان می نامثبتیک همایش  کنندهحمایتبه عنوان  هاسرررازمانو  مؤسرررسررراتمواردی که 

آموزشی را دارند. فقط اشخاص  هایکارگاههمکاران خود را برای شررکت در همایش یا  مشرخصری از کارکنان و   
اضی یا سازمانی متق جانبی را دارند. بنابراین چنانچه موسسه هاینمایشرگاه برای حضرور در   نامثبتحقوقی امکان 

اید با ضور داشته باشد، بدر همایش ح کنندهحمایتشررکت در نمایشگاه باشد یا درخواست داشته باشد تا به عنوان  
 کند. نامثبتعنوان شخص حقوقی 

برای شرکت در همایش یا ارسال مقاله، 

 ابتدا در سامانه عضو شوید.
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 گیرد.عنوان خود را مشخص کنید. مکاتبات با همین عنوان با شما انجام می 

      نام، نام خانوادگی، سررطح تحصرریالت، رتبه علمی و رشررته تخصررصرری را به دقت وارد کنید. این اطالعات به
وجود دارد، بتوانند  کنندهشررررکتکه محدودیت تعداد افراد  کند تا در مواردیکننردگران همرایش کمک می   برگزار

 تری اتخاذ کنند. تصمیم مناسبت

  شود، معادل انگلیسی مشخصات فردی خود را به المللی که به صورت دو زبانه برگزار میبین هایهمایشدر مورد
 دقت وارد کنید.

   رسانیاطالعوجه به اینکه در بسیاری موارد نیاز به است. با ت ضروریشرماره تلفن، شماره تلفن همراه نیز از موارد 
هند دمی ارائهفوری وجود دارد و مسئولین برگزاری همایش باید در یک بازه زمانی مشخص، افرادی که مقاالتی را 

 را اعالم فرمایید. دسترسقابلرا اعالم کنند، بنابراین شماره 

 های گمهدر صورتی که صفحه اختصاصی دارید با استفاده از دCtrl+C  وCtrl+V در ودقیق را کپی کرده  نشانی 
 محل مورد نظر وارد کنید.

  :نوع عضویت در سامانه: عضویت در سامانه همایش به صورتی یکی از چهار مورد زیر است 

 به عنوان دانشجو، کنندهشرکت 

 به عنوان استاد، کنندهشرکت 

 ه،مقال دهندهارائهبه عنوان نویسنده و  کنندهشرکت 

 آزاد، کنندهشرکت 

 .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
یأت بیت مدرس یا عضو هدانشگاه تر المللبینپسرت سرازمانی یا نوع اشرتغال به کار مثالً دانشجوی رشته روابط    

 علمی دانشگاه ... را ثبت کنید.

  تواند به شما می ایمیل نشانینشانی پست الکترونیکی، و نام کاربری را هم به دقت وارد کنید.  نامثبتبرای تکمیل
 نامبتثپست الکترونیکی خود برای تکمیل فرآیند  نشرانی شرود از  عنوان نام کاربری محسروب شرود. توصریه می   

در  الًقباده کنید. با این حال، این امکان وجود دارد تا از نام کاربری دلخواه اسرررتفاده کنید. چنانچه این نام اسرررتف
 سامانه ثبت نشده باشد، امکان استفاده از آن  را دارید.

  نیانشرراز ایمیل صررحیح اسررتفاده کنید. در مواردی که رمز عبور را فراموش کنید، این امکان وجود دارد تا با ورود 
 ایمیل شما ارسال گردد. نشانیو به  ایجادشدهایمیل صحیح، رمز عبور مجدداً 

 رسد، در بخش توضیحات وارد کنید. در صورتی که توضیح خاصی ضروری به نظر می 

 .برای ثبت اطالعات، شناسه امنیتی را وارد کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید 

  کمیل مواردی که با ستاره مشخص شده است، اجباری است.به مانند تصویر زیر است. ت نامثبتفرم 
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  کنید. نامثبتدر سامانه  باریکفقط 

 .در صورتی که رمز عبور را فراموش کردید، از گزینه ارسال مجدد رمز عبور استفاده کنید 

  همایش  ر اجراییدانید با مدیایمیل را نمی نشررانیاید لیکن، نام کاربری یا کرده نامثبتدر صررورتی که در سررامانه
 تماس حاصل کنید

 

را مشخص کنید:  نامثبتنوع 

 شخص حقیقی یا حقوقی

ی خود را به دقت وارد اطالعات شخص

دهنده یا کنید. این اطالعات به عنوان ارائه

کننده در همایش ممکن از طریق  شرکت

رسانی شود. سامانه همایش اطالع  

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. 

کاربری و نشانی ایمیل  اطالعات نام

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. 
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 شدهتکمیلنمونه فرم 
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 شود، تصویر زیر نمایش داده مینامثبتپس از تکمیل اطالعات فرم 

 

 نکات کلیدی و مهم

 .رمز عبور را به خاطر بسپارید و پس از اینکه برای اولین بار وارد سامانه شدید، آن را تغییر دهید 

   در همایش نیست. پس از ورود به سامانه برای شرکت در همایش،  نامثبته معنای عضرویت در سرامانه همایش ب
 فرم شرکت در همایش را تکمیل کنید. 

 کنید، اطالعات مربوط به مقاله را به دقت در صورتی که چکیده یا اصل مقاله را برای شرکت در همایش ارسال می
 کنید.آید وارد در بخش مربوطه که توضیح آن به شرح زیر می

  در برخی موارد، رمز عبور به پوشهSPAM ا در سامانه ر نامثبتدر صورتی که ایمیل تأییدیه  لطفاًشود. ارسال می

 نیستند. SPAMدریافتی از سامانه ، هایایمیله مراجعه کنید و مشخص کنید دریافت نکردید، ابتدا به این پوش
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 ارسال چکیده، ارسال مقاله
ها برای در برنامه نامثبتارسرال و پیگیری مقاله برای ارسال مقاله و از گزینه وضعیت   هایگزینهمانه از پس از ورود به سرا 

در  نامثبتهای جهت شرکت در همایش استفاده کنید. در بسیاری موارد حضور در همایش مشروط به پرداخت هزینه نامثبت

 همایش است.

برای ارسال 

مقاله این گزینه 

 را انتخاب کنید

 نامثبتل فرآیند برای تکمی

جهت شرکت در همایش، 

 این گزینه را انتخاب کنید. 
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 کنید. کلیک کنید، راهنمای ارسال مقاله را مانند تصویر زیر مشاهده میچنانچه روی گزینه نگارش و ارسال مقاله 
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 ، فرم زیر باید به دقت تکمیل شود.  جدیددر صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله 

 .عنوان، چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید 
 هاآنایمیل  ینشاناند، نام، عنوان و اشتهدر صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت د

 کند.نیز ایمیل ارسال می هاآن، به رسانیاطالعرا  به دقت وارد کنید. سامانه در راستای 

   موضروع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست به مدیر   چنانچهموضروع مقاله را انتخاب کرده و
 سامانه پیشنهاد دهید.

 ا وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را به هرماه سایر مستندات )در صورت لزوم( در سامانه توضیحات تکمیلی ر
 بارگذاری کنید.

   طالع به نویسنده ا تأییدشود و در صورت توجه داشرته باشرید که در بسیاری موارد، ابتدا چکیده مقاالت ارسال می
 طریق سامانه ارسال کند.شود تا در بازه زمانی مشخصی اصل مقاله را از داده می

   باشرد، امکان ارسرال مقاله را دارید. در غیر این صورت مجدد فرم    شرده تکمیلبه دقت  موارددر صرورتی که همه
 مربوطه را بازبینی کنید و اطالعات ضروری را در سامانه وارد نمایید.

   توجه داشرته باشید به هنگام ثبت مقاالت، از دگمهBack هایگزینهد. با استفاده از منوها و مرورگر استفاده نکنی 
 مربوطه، بخش مورد نظر را تکمیل کنید. و دگمه بعدی را در پایین صفحه انتخاب کنید.
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    را به دقت در فرم  هاآندر صررورتی که افراد دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشررارکت دارند، نام و مشررخصررات
، مشررخص کنید. ترتیب قرار اسررتبه عنوان نویسررنده مسررئول مکاتبات  هاآنکنید. چنانچه یکی از  واردمربوطه 

 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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   ود ارائه دهید. برای تکمیل فرآیند ارسال مقاله، در صرورت لزوم توضریحات بیشتری در رابطه با مقاله و معرفی خ

را مطالعه  شرایط و ضوابط تمامی جانباین  "شررایط و ضروابط مربوطه را با انتخاب این گزینه ثبت کنید.    

  " .دارممیفقت خود را با آن اعالن و موا امکرده
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   در ادامه اصرل مقاله را در سامانه بارگذاری کنید. دقت داشته باشید که فقط یک فایل به عنوان اصل مقاله امکان
با ارسررال دو فایل، هر دو را به عنوان اصررل مقاله در  تواندنمیثبت در سررامانه را دارد. به عبارت دیگر نویسررنده 

 ه ثبت کند.سامان

 

    پس از انتخاب فایل اصرلی مقاله، دگمه ارسرال فایل را انتخاب کنید. در صورت نیاز، توضیحات الزم در رابطه با
شررود. با چکیده و مشررخصررات مقاله شررما نمایش داده می  "بعدی"ها ارائه دهید. با انتخاب گزینه محتوای فایل

به  رسد. ایمیل تأییدیه دریافت چکیده یا اصل مقاله نیزبه پایان میانتخاب گزینه ارسال مقاله، فرآیند ارسال مقاله 
 شود.ایمیل شما ارسال می نشانی
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  کنید که متقاضی ارسال مقاله به سامانه همایش هستید تأییدبا انتخاب گزینه ارسال مقاله، مجدد 
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  با انتخاب دگمهOK شود.می، تصویر زیر مبنی بر ثبت مقاله در سامانه نمایش داده 
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 رساند.کمیته علمی همایش پس از بررسی مقاله دریافتی، نتیجه را از طریق همین سامانه به اطالع شما می
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