بسم اهلل الرحمن الرحیم

راهنمای ارسال مقاالت

الزم به ذکر است این سامانه تنها مختص همایشهایی است که در سامانه ثبت همایشها
ثبت نمودهاند و در فهرست همایشهای ثبت شده( )mcl.isc.gov.irقابل بازیابی هستند.
ورود به سامانه
برای ورود به سامانه همایشها ،روی گزینه ارسال مقاالت همایش کلیک کنید تا وارد صفحه ورود شوید.در
صفحه ورود با با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبو دبیر علمی همایش در سامانه ثبت همایش ها و
گردهمایی های ایران ،همچنین درج کد امنیتی ،به صفحه میز کار ارسال مقاالت وارد می شوید .با فعال
کردن گزینه مرا به خاطر بسپار نام کاربری و رمز عبور ذخیره شده و برای ورود مجدد به سیستم ،دیگر
نیازی به وارد کردن آنها نمی باشد( .شکل شماره )1

شکل ()1

درج مقاله
برای درج مقاله به صورت تکی در صفحه میز کار ارسال مقاالت  ،روی گزینه درج مقاله کلیک نمایید( .شکل
شماره )2

شکل ()2

با کلیک بر روی گزینه درج مقاله ،به صفحه ورود اطالعات مقاله وارد میشوید .فیلدهای زبان اصلی ،نوع ارایه،
عنوان اصلی ،کلمات کلیدی ،تعداد صفحات ،چکیده ،منابع ،نویسندگان و فایل مقاله جزو فیلد های اجباری

هستند و در صورت وارد نکردن اطالعات مربوط به هر کدام از این فیلدها ،به شما اجازه ثبت اطالعات مقاله داده
نمی شود( .شکل شماره )3

شکل ()3

در قسمت فیلد منابع ،بایستی تمام منابع در جعبه متنی منابع کپی شده و هر منبع از منبع دیگر با عالمت
عددی( ##یا اینتر) از یکدیگر جدا شوند .پس از وارد کردن منابع با فرمتی که ذکر شد میتوانید تعداد منابع و
همچنین منابع وارد شده (به صورت تفکیک شده با خط تیره) را در جعبه متنی منابع وارد شده ،مشاهده کنید.
(شکل شماره )4

شکل ()4

فایل مقاله باید به فرمت پی دی اف باشد و در صورت انتخاب فایل با فرمتی دیگر شما با پیام خطا مواجه خواهید
شد .با کلیک کردن بر روی اضافه کرن نویسنده جدید (در قسمت اطالعات نویسنده) ،می توانید اطالعات نویسنده
را وارد کنید و همچنین اطالعات نویسنده دیگری را نیز اضافه کنید ( وارد کردن اطالعات فیلدهای نام نویسنده
و نام خانوادگی و عنوان سازمانی اجباری است) .با کلیک بر روی دکمه حذف میتوانید اطالعات نویسنده مربوط
به آن را حذف کنید( .شکل شماره )5

شکل ()5

پس از وارد نمودن اطالعات فیلدهای اجباری (در صورت دلخواه فیلدهای اختیاری) با وارد نمودن کد امنیتی و
کلیک بر روی دکمه ثبت اطالعات ،اطالعات مربوط به مقاله مورد نظر ثبت خواهد شد و پس از درج اطالعات هر
مقاله امکان ویرایش اطالعات مقاله وجود خواهد د اشت.

درج انبوه مقاالت
در صورتی که اطالعات مربوط به مقاالت در فایل اکسل ذخیره شده باشد میتوانید تمامی مقاالت را به صورت
یک جا ثبت نمایید .برای این منظور ،در صفحه میز کار ارسال مقاالت (شکل شماره  ،)2روی گزینه درج انبوه
مقاالت کلیک نمایید .پس از کلیک وارد صفحه شکل شماره  6میشوید.

شکل ()6

در این صفحه با وارد کردن فایل اکسل ،اطالعات مربوط به تمامی مقاالت ثبت خواهد گردید (در فایل اکسل
مربوطه ،عنوان اصلی تمامی مقاالت باید وارد شده باشد در غیر این صورت با پیغام خطا روبرو خواهید شد ).و پس
از آن کاربر میتواند فایل پی دی اف تمامی مقاالت را بارگذاری کند .در صورتی که فایل مربوط به هر مقاله بار
گذاری شود نام فایل آن مقاله به رنگ سبز تغییر خواهد کرد ودر صورت نداشتن فایل نام فایل به رنگ مشکی
نمایش داده میشود( .شکل شماره )7

شکل ()7

ویرایش مقاالت
برای مشاهده مقاالت ثبت شده در سامانه ،در صفحه میز کار ارسال مقاالت بر روی گزینه ویرایش اطالعات کلیک
کنید  .شما میتوانید عنوان مقاالت ثبت شده در سامانه و وضعیت مقاالت ( در صورت کامل بودن تمامی فیلدهای
اجباری وضعیت کامل ،در غیر این صورت ناقص خواهد بود) را مشاهده و همچنین امکان ویرایش و حذف هر مقاله
را خواهید داشت .با کلیک بر روی ثبت نهایی اطالعات (در صورت داشتن مقاله با اطالعات ناقص این دکمه غیر

فعال است و تنها در صورتی که تمامی مقاالت اطالعاتشان کامل باشد فعال میشود) ،اطالعات مقاالت نهایی
میشوند و از آن پس امکان درج ،ویرایش و حذف مقاالت امکان پذیر نخواهد بود( .شکل شماره )8

شکل ()8

