
  راهنمای دبیران علمی برای مرحله انتخاب داور

ه تواند مشاهده کند که چشود. در این صفحه شخص میرو میهروب زير ی وارد سامانه شده باشد با صفحهعلم در صورتی که شخص در نقش دبیر
  تعداد مقاله در انتظار انتخاب داور توسط دبیر علمی است.

 

ای گوناگون در اختيار دبیر علمی قرار دارد را نشان همجموع تعداد مقاالتی که در وضعيت ،نتها قرار داردا شده که درمجموع مقاالت شمارش گزینه
  اينها مقاالتی هستند که به عملياتی از طرف دبیر علمی نياز دارند. .دهدمی

داشتن گهکند. نکته این که با نرا مشاهده می يرز کلیک نماید، صفحه "در انتظار انتخاب داور توسط دبیرعلمی" در صورتی که شخص بر روی گزینه
ن با نگه داشت ،عملکرد هر گزینه مشاهده کرد. به طور مثال توان توضیحی مختصر ازهای موجود در این صفحه مینشانگر موس بر روی گزینه
  . روی مقاله انجام شده استچه موقع آخرين اقدام قبلی توان مشاهده کرد که می یرنگنشانگر موس بر روی مربع 

  

  

  



ت پردازیم بررسی بفرمایید. عبارت "این مقاله برای تستوانید مقاله را در پانل مقاالت که در تصاویر آتی به آن میا کلیک بر روی عنوان مقاله میب
  عنوان مقاله را به جای این عبارت خواهید دید.های واقعی، و در نمونه استدر سیستم ارائه شده است" عنوان مقاله 

  

مقاله را مشاهده کرد. برای یافتن داور برای این  کنندهان وضعیت، موضوع و ارسالتومی مشخص است در پرونده مقاله زيرهمانطور که در تصویر 
اتوماتیک  . سیستم به صورتدنمایش داوران دارای موضوع مرتبط استفاده کنی از گزینه دتوانیمی. داز فیلترهایی استفاده کنی دتوانیمیمقاله 

  تنها یک داور یافت شده است. زيردهد. در تصویر د میما پیشنهاشکند به داورانی را که پیدا می

  

  

  

  

  



انید بر روی تومقاله به فارسی و انگلیسی می چکیده چکیده در اختیار است. برای مشاهده های دیگری مانند دانلود یا مشاهدهگزینه در این صفحه
 .گزینه چکیده قابل مشاهده استآبی رنگ از سمت چپ کلیک کنید. با کلیک بر روی این  دومین گزینه

   

  

محل  Search Similar Articles. عبارت استمقاالت مشابه  وجویجستگزینه ی دیگری که به عنوان یک امکان در این سیستم تعبیه شده 
  فرمایید.موارد مشابه را مشاهده میوی این گزینه کلیک کنید دهد. اگر راین گزینه را نشان می

  

 

  

  



تان عرض شد، در کنار مشخصات هر داور یک عالمت مثبت قرار فوق که توضیح آن خدمت گردیم. در صفحهمیدوباره به موضوع انتخاب داور بر
شود. همچنین اگر نشانگر موس خود را چند لحظه بر روی افزوده میدارد. با کلیک بر روی این گزینه، داور به فهرست داوران انتخابی برای مقاله 

  مشخص است، مشاهده کنید. زيرتوضیحی راهنما را مانند آنچه در تصویر  نوشته ،توانیدعالمت مثبت نگه دارید می

  

 باشد. زيرویر باید شبیه تصکنید در صورتی که روی عالمت مثبت کنار مشخصات داور کلیک کنید، آنچه مشاهده می

   

  

ردن توانید با تایپ کجو در میان آنها در اختیار دارید. مثال میوهایی برای جستباشد، گزینه زياددر صورتی که تعداد داورانی که در اختیار دارید 
  تصویر فوق مشخص است. بین آبی رنگ درتنها چند حرف از نام یا نام خانوادگی داور، شخص مورد نظر را بیابید. امکان جستجو با عالمت ذره

  برای ارسال مقاله به داوران منتخب روی دکمه "ارسال به داوران" کليک کنيد.

  


