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
تکمیل فرآیند ثبتنام
تکمیل فرم شرکت در همایش یا
ارسال مقاله در صورت تمایل
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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.
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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

www.sinaweb.net

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