
  
صفحه اختصاصی نویسنده

: سینا وب برای استفاده نویسندگان دارای امکانات و قابلیتھای زیر است

: ارسال مقاالت جدید 
:برای ارسال مقاله جدید، تکمیل اطالعات زیر الزامی است

...)مقاله مستقل، طرح پژوھشی، مقاله مروری و : (انتخاب نوع مقاله 
.عنوان کوتاه نیز باید در قسمت مربوطه وارد شود: وارد کردن عنوان 

): نویسندگان(اضافه کردن اطالعات نویسنده  
در صورتی که یکی از این نویسندگان به عنوان نویسنده عھده دار مقاله مشخص شود، ثبت نام ایشان در سیستم . در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، اطالعات کامل نویسنده را در بخش مربوطه وارد کنید

.تمامی مکاتبات دفتر مجله با نویسنده عھده دار مقاله خواھد بود. ضروری است


.)کلمه باشد ٢۵٠تا  ١۵٠چکیده مقاله باید بین : (وارد کردن چکیده مقاله 
)از یکدیگر جدا شوند; کلید واژه باشد و با عالمت ؛ یا  ٧تا  ۴کلمات کلید باید بین : (افزودن کلمات کلیدی 

.در صورتی که مقاله شما مربوط به یکی از موضوعاتی باشد که در بخش انتخاب موضوع وجود دارد، موضوع مربوطه را انتخاب کنید: انتخاب موضوع 
. در ابن بخش چنانچه توضیح خاصی در ارتباط با مقاله ضروری است بریا ھیأـ تحریریه ارسال کنید: توضیحات اضافی 

.در بخش مربوطه عالمت بزنید برای ادامه کار در صورتی که شرایط و ضوابط مجله را در ارتباط با اصیل بودن کار تحقیقی و عدم ارسال آن برای سایر نشریات قبول دارید: پذیرش شرایط و ضوابط مجله 
.البته پذیرش آن مشروط به موافقت ھیأت تحریریه است. امکان پیشنھاد داور به وسیله نویسنده وجود دارد: داوران پیشنھادی 
:برای ثبت مقاله در سیستم نشریات علمی، ارسال سه فایل زیر الزامی است: اضافه کردن فایلھا 

فایل نامه به سردبیر مبنی بر درخواست بررسی مقاله 
فایل چک لیست برای اطمینان از تکمیل تمامی موارد درخواستی 

.مگابایت نیز نباشد ٢این فایل باید بدون مشخصات نویسنده باشد و بیش از : فایل اصلی مقاله 
.جداول، نمودارھا و تصاویر را به صورت جداگانه نیز ارسال کنید 

.در صورت نیاز سایر اطالعات مربوط به مستندات مقاله را نیز وارد کنید 
. پس از تکمیل تمامی اطالعات و ارسال فایلھا برای ادامه کار روی لینک تکمیل ارسال مقاله کلیلک کنید: تکمیل ارسال مقاله 

.الزم به ذکر است که تا مرحله تکمیل کامل اطالعات و ارسال مقاله، امکان ویرایش اطالعات وجود دارد 
چگونگی ثبت نام در سیستم . برای ارسال مقاله جدید تکمیل فرم ثبت نام و ھمچنین تکمیل اطالعات فرم ارسال مقاله، الزامی است. در این بخش امکان ارسال مقاله جدید و تکمیل اطالعات مقاالت ارسال شده وجود دارد

. و ارسال مقاله در ادامه آمده است
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