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مقدمه
یکی از رسالت های مهم دانشگاه ،مدیریت و برنامه ریزی برای گردآوری و ارائه دستاورد های علمی و فناوری می
باشد .فعالیتهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران و صاحب نظران در عرصه های دانشگاه وصنعت است  ،در سامانه
مدیریت اطالعات پژوهشی  SMRثبت می شود.و می توان جهت ارائه و معرفی دستاوردهای جدید علمی تخصصی و
بحث و تبادل نظر پیرامون آنها با محوریت مقاالت علمی ،کتاب های تالیف شده اعضا هیئت علمی و ...که یکی از
راهکارهای گسترش علم و توسعه فناوری است بهره برد.

فرآیندهای رایج در دانشگاه ها و معاونت پژوهشی دانشگاه و چرخه ثبت و بررسی اسناد مربوط در این نرم افزار انجام
می گردد.

فعالیتهای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه از قبیل مقاالت ارائه شده در سمینارها و مجالت علمی ،پایان
نامه ها ،طرحهای تحقیقاتی  ،کتب  ،کارگاه های آموزشی  ،سمینارها و سخنرانی های داخلی  ،سوابق تحصیلی ،
سوابق و تجربیات علمی و اجرایی  ،عضویت در  OGNها  ،محاسبه  ، GnarGاستخراج مستندات فعالیت های مرتبط
با ترفیع ساالنه اعضای هیات علمی و تولید صفحه شخصی و رزومه اعضای هیات علمی از اطالعات ثبت شده و
تصویب شده معاونت پژوهشی چکیده ای از کاربرد ها و قابلیت های این سامانه می باشد.

در این فایل به توضیح مختصر منوی عضو هیات علمی درسامانه می پردازیم.

ورود به سیستم:
برای ورود به سیستم ابتدا نام کاربری (، )raas resnرمز ورود () daeessnPراوارد می نماییم و با کلیک بر روی
دکمه ورود به سیستم یا زدن دکمه  rrGsnوارد سیستم می شویم.

بررسی دسترسی های منو یک کاربر هیئت علمی در سامانه :

با استفاده از منو که در صفحه سمت راست قرار دارد می توانیم به قسمت های مختلف سیستم براساس فرآیند های
پژوهشی یک هیئت علمی در دانشگاه دسترسی داشته باشیم.

تصویر زیر منو کاربری یک هیئت علمی را در سامانه نشان می دهد.
این منو همانطور که گفته شد براساس فرآیندهای پژوهشی مانند فرآیند های ثبت مقاالت در کنفرانس ها  ،فرآیند
ثبت مقاالت در مجالت علمی  ،فرآیند ثبت پایان نامه های دانشجویی  ،فرآیند ثبت طرح های تحقیقاتی هیئت علمی
و  ...به چندین زیر سیستم تقسیم شده است.

هیئت علمی با توجه به نوع فرآیند مورد نظر می تواند به آن فرآیند در زیر سیستم مورد نظر در منو دسترسی
داشته باشد.

در ادامه به بررسی هر یک از این فرآیندها در منو می پردازیم :

زیرسیستم مقاالت مجالت:
در این زیر سیستم به فرآیند ثبت مقاالت ارائه شده هیئت علمی در مجالت می پردازیم.
در زیر منو زیر سیستم مقاالت مجالت نشان داده شده است.

:
با انتخاب این سربرگ اول از زیر سیستم مقاالت مجالت ،کاربر هیئت علمی می تواند مقاله ارائه شده خود
درمجالت را در سامانه ثبت نماید .فرآیند ثبت مقاله شامل  5گام می باشد:


انتخاب مجله



ثبت اطالعات مقاله



ثبت نویسندگان مقاله



پیوست فایل ها



مشاهده اطالعات(ثبت اولیه)



تایید نهایی و ارسال

در صفحه دیگر به تشریح این  5گام می پردازیم.

:
با انتخاب این سربرگ از زیرسیستم کاربر می تواند براساس نوع نقشی که در سامانه دارد (هیئت علمی-مدیر گروه-
معاون پژوهشی دانشکده -کارشناس پژوهشی-مدیر پژوهشی) گردش کار فرآیند ثبت مقاله ارائه شده در مجله را
بررسی نمایند .

:
در این سربرگ می توان درخواست ثبت مجله جدید در سامانه را،در صورت نبود آن مجله هنگام ثبت مقاله  ،به
مدیر سیتم ارسال نمود.

اضافه کردن مقاله جدید در مجالت

گام اول:انتخاب مجله

:
با کلیک بر این سربرگ از منو زیرسیستم وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر می شویم که فرآیند ثبت مقاله ارائه شده
درمجالت در سیستم می باشد.

برای اضافه کردن مقاله در مجالت  ،ابتدا باید مجله ای که در آن مقاله  ،ارائه شده را جستجو نمایید:
· جستجو مجله می تواند براساس عنوان مجله  ،موضوع مجله  ،ناشر مجله یا درجه مجله باشد.

سپس از قسمت پایین شماره مجله مورد نظر را مانند تصویر باال انتخاب می کنیم .و با کلیک بر دکمه
به گام بعدی ثبت مقاله می رویم.

برای وارد نمودن اطالعات مقاله بر روی نام مجله که در تصویر نشان داده شده است کلیک می نماییم و وارد صفحه
جزییات ثبت مقاله می شویم که فرآیند آن را در صفحه بعد شرح می دهیم.



نکته:1

برای جستجو مجله براساس هر یک از موارد باال که ذکر شد باید تیک آن گزینه زده شود تا جستجو براساس آن
صورت گیرد.
در مثال باال جستجو مجله براساس عنوان مجله  ،موضوع آن بوده است.



نکته :9

در صورتی که مجله مورد نظر در لیست یافت نشد با کلیک بر لینک درخواست اضافه کردن مجله درخواست خود را
برای اضافه نمودن مجله مزبور را برای مدیر سایت ارسال نمایید.


نکته :3

در صورتی که مجله ای که انتخاب کردیم  ،شماره مجله مورد نظر وجود نداشت با کلیک بر آیکون
شماره جدیدی برای مجله مورد نظر در صفحه اضافه کردن شماره مجله ثبت کرد.

می توان

در این صفحه با وارد نمودن اطالعات درخواستی برای مجله مورد نظر ،شماره جدید ثبت می نماییم:
اطالعاتی از جمله :
· چندمین سال انتشار
· دوره
· شماره
· شماره مسلسل
· ماه انتشار به فارسی و انگلیسی
· تاریخ انتشار مجله
"اضافه نمودن شماره مجله "

گام دوم :ثبت مقاله درمجالت
بعد از انتخاب مجله  ،در این صفحه به ثبت اطالعات مقاله ای که در آن مجله ثبت شده است می پردازیم.
ثبت مقاله شامل چندین مرحله می باشد که با استفاده از منو که در سمت راست صفحه گنجانده شده است می توان به هر کدام
از مراحل ثبت مقاله دسترسی داشت.
با توجه به منو هم اکنون ما در مرحله دوم  :مقاله هستیم که به وارد نمودن اطالعات مقاله در این صفحه می پردازیم.

در این صفحه با توجه به فرم اطالعاتی از مقاله ارائه شده برای ثبت در سامانه خواسته شده است اعم از

:



عنوان مقاله به زبان فارسی



عنوان مقاله به زبان انگلیسی



زبان ارائه مقاله (زبانی که مقاله با آن در مجله ارائه شده).



نحوه ارائه (نحوه ارائه را می توانید از آیتم های ارائه شده انتخاب نمایید مانند:ارائه سخنرانی و

چاپ چکیده-ارائه کامل مقاله و چاپ چکیده-ارائه پوستر و چاپ خالصه و ) ...


وضعیت نسخه موجود(کاغذی – الکترونیکی -کاغذی الکترونیکی(هر دو))



نقش(نقش هیئت علمی در ارائه آن مقاله مانند :نویسنده اول  -نویسنده دوم – ارائه دهنده مقاله و )...



شماره صفحه (شماره صفحاتی که مقاله شما در آن مجله چاپ شده).



واژگان کلیدی(کلمات کلیدی و اصلی  ،در مقاله ارائه شده )



چکیده های فارسی(خالصه ای کوتاه از مقاله به زبان فارسی)



چکیده انگلیسی (خالصه ای کوتاه به زبان انگلیسی)

نکته :وارد نمودن فیلد هایی که با عالمت (*) مشخص شده اند اجباری است.

در آخر بر دکمه ثبت اطالعات کلیک می کنیم .با ثبت کردن اطالعات مقاله به مرحله بعد که در منو اضافه کردن نام
نویسندگان دیگر مقاله است می رویم.

نمونه ای از ثبت یک مقاله در تصویر زیر نشان داده شده است.

گام سوم  :اضافه نمودن نویسندگان مقاله
در این مرحله نویسندگانی که در این مقاله به نوعی همکاری(نویسنده دوم  ،مترجم  ) ... ،داشته اند ثبت می گردد.
در این فرم ابتدا نوع عضویت نویسنده موردنظر(هیئت علمی-دانشجو-کارمند-سایر) را انتخاب ،و سپس نویسنده را
براساس نام خانوادگی و یا سازمان جستجو کنید.با کلیک بر دکمه
مورد نظر را ثبت کنید.

اطالعات نویسنده

نکته  :کاربر گرامی چناچه این مقاله فقط یک نویسنده داشت در ثبت اطالعات مقاله اطالعات آن را وارد نموده ایم
پس دقت داشته باشید که نیازی به وارد کردن اطالعاتی در این صفحه نیست اما چنانچه این مقاله بیش از یک
نویسنده داشته باشد باید اطالعات نویسنده دیگر را در این فرم وارد می کنیم .و با کلیک بر دکمه مرحله بعد فرآیند
ثبت را ادامه دهید.

نکته  :1اگر نویسنده مورد نظر را نیافتید بر روی لینک اضافه کردن نویسنده کلیک کنید.
نکته  :9در جدول نیز می توان گردش کار مقاله خود را نیز مشاهده نمود که اکنون در وضعیت "ثبت اولیه " است.

گام چهارم :پیوست فایل های مقاله
در این گام کاربر فایل ها مقاله خود را در سامانه آپلود می نمایید .که نکته زیر را باید در آپلود آنها رعایت نمود.
نکته:
فایل ها در این صفحه به دو نوع فایل ضمیمه و فایل مقاله تقسیم شده اند .که برای آپلود نمودن هر کدام نکاتی به
شرح زیر را باید رعایت نمود:
 -1ضمایم مقاله  :فرمت فایل ارسالی , Psz,Psz,,dP,,cod,nanحداکثر اندازه فایل ارسالی MM7
-9فایل مقاله :فرمت فایل ارسالی , Psz,Psz,,dP,,cod,nanحداکثر اندازه فایل ارسالی MM5
موارد زیررا لطفا در پیوست فایل ها رعایت کنید:
· می توانید برای هر نوع ضمیمه چندین فایل ارسال کنید.
· فایل چاپ شده در همایش اسکن و  dP,آن ضمیمه گردد.
· گواهی ارائه مقاله در همایش و در صورت وجود جلد مجموعه مقاالت اسکن و  dP,آن ضمیمه گردد.

با کلیک بر دکمه

فایل مورد نظر را از سیستم خود انتخاب و آپلود نمایید.

برای مشاهده کامل اطالعات ثبت شده برای تایید نهایی و ارسال بر دکمه مرحله بعد(مشاهده اطالعات)کلیک نمایید.

گام پنجم  :مشاهده اطالعات
در این مرحله کلیه اطالعاتی که از گام اول تا کنون ثبت کردیده اید به شما نشان داده می شود برای ثبت نهایی و
ارسال بر دکمه مرحله بعد کلیک نمایید.

گام آخر:تایید نهایی و ارسال
در این گام کاربر هیئت علمی باید مقاله خود را در سیستم تایید نهایی و ارسال نماییدسیستم به صورت خودکار
مقاله ثبت شده را برای مدیر گروه مربوطه ارسال می نماید .همانطور که در عکس زیر نیز مشاهده می کنید در
سیستم کاربر هیئت علمی می تواند توضیحاتی نیز برای مدیر گروه ارسال نماید.در پایان با کلیک بر دکمه تایید و
ارسال درخواست ،فرآیند ثبت مقاله شما در مجله مورد نظر به پایان می رسد.

نکته:در صورت تایید و ارسال مقاله  ،امکان ویرایش و تغییر اطالعات آن وجود نخواهد داشت.

گردش کار مقاله ثبت شده

همان گونه که مشاهده می کنید در پایان ثبت مقاله شما می توانید گردش کار مقاله خود را نیز مشاهده کنید و از
تاریخ ارسال  ،تاریخ مشاهده و آخرین اقدام صورت گرفته اطالع یابید.

سربرگ دوم منو  :لیست مقاالت در مجالت
قبل از بررسی این سربرگ ابتدا به بررسی دو مفهوم بسیار مهم در سامانه اطالعات پژوهشی می پردازیم:
نقش کاربر در سامانه :نقش کاربر در سامانه در واقع شبیه سازی سمت فرد در دانشگاه می باشد یعنی اگر فردی
دارای سمت (هیئت علمی  -مدیر گروه -مدیر پژوهشی و) ...است در سامانه نیز دارای این نقش ها است و براساس
نقشی که فرد در سامانه دارد می تواند به بخش های مختلفی از سیستم مدیریت پژوهشی دسترسی داشته باشد.
در این سربرگ براساس نقش هایی که کاربر دارد می تواند به لیست مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و گردش کار
آن نقش دسترسی داشته باشد.

فرآیند پژوهشی:
فرآیند پژوهشی در این سامانه به سلسله مراتبی که مقاله باید برای تایید شدن طی کند گفته می شود که این فرآیند
در سامانه توسط مدیر سیستم تعریف می شود .
این فرآیند به صورت پیش فرض به ترتیب زیر می باشد:

هیئت علمی مدیرگروه

دانشگاه

معاون پژوهشی دانشکده

کارشناس پژوهشی

مدیر پژوهشی

تصویب و تایید مقاله

در این فرآیند ممکن است مقاله تایید و یک مرحله در فرآیند پژوهشی رو به جلو برود یا رد و برگشت داده شود و
یک مرحله در فرآیند پژوهشی به عقب برگردد.

در این سربرگ می توان:



لیست مقاالت ارائه شده در مجالت و جزییات مقاله ها را مشاهده نمود.



وضعیت مقاله ها (ثبت و ارسال-تایید و ارسال-رد و اصالح-تصویب نهایی)



گردش کارمقاالت را بررسی کرد (مقاله در چه وضعیت و در کدام مرحله از فرآیند پژوهشی تعریف شده

است .مثال در وضعیت رد و اصالح و در دست مدیر گروه).
(مدیر گروه مقاله شما را برای اصالح به هیئت علمی برگشت داده است).


در این سربرگ هیئت علمی می تواند مقاله خود را قبل از ثبت نهایی و ارسال درخواست تغییر بدهد یا

اطالعات آن را ویرایش کند و نیازی به ثبت مجدد مقاله مورد نظر نیست (البته در صورتی که شماره مجله انتخاب
شده باشد و اطالعات مقاله ثبت شده باشد ).


در صورتی که مقاله از سوی مدیر گروه در فرآیند پژوهشی برگشت (رد شده ) باشد در این قسمت می توان

به اصالح و ویرایش اطالعات مقاله پرداخت.
در تصویر زیر با نام کاربری شخصی به سیستم الگین کرده ایم که هم هیئت علمی است هم مدیرگروه و براساس
انتخاب نقش مورد نظر آن وضعیت مقاله ها برای او نمایش داده می شود  .مثال در تصویر زیر مقاله ای از یک هیئت
علمی برای بررسی نزد مدیر گروه (کاربری که با آن الگین کرده ایم)فرستاده شده است که هنوز بررسی نشده است.

لیست مقاالت در مجله ،نقش هیئت علمی

برای مشاهده لیست مقاالت ارائه شده در مجالت ،ابتدا نقش را انتخاب و سپس وضعیت نمایش را
مشخص کنید.
در اینجا براساس نقش برای شما وضعیت های مختلف مقاله را شرح می دهم:


نقش

هیئت علمی:

در این سربرگ هیئت علمی می تواند به چند نوع مختلف به مقاله ای که در فرآیند پژوهشی است
دسترسی داشته باشد:

.1ثبت

اولیه:



در صورتی که مقاله در وضعیت ثبت اولیه باشد (هیئت علمی تا زمانی که مقاله خود را ثبت نهایی و ارسال

نکرده باشد می تواند به اطالعات آن دسترسی داشته باشد و یا به کامل
و اصالح نمودن اطالعات آن قبل از ثبت نهایی بپردازد).
مقاله در وضعیت" ثبت اولیه"

.9مقاله ثبت نهایی شده و درخواست آن توسط سیستم برای مدیر گروه ارسال شده است.
در این وضعیت مقاله برای مدیر گروه ارسال می شود.و هیئت علمی دیگر نمی تواند فایل مقاله را ویرایش نمایید و
اطالعات ارسال شده را تغییر دهد.

"مقاله در وضعیت ثبت نهایی و ارسال درخواست بررسی به مدیر گروه"

.3مقاله ای که از طرف مدیر گروه برای اصالح و ویرایش برگشت داده شده

:

در این وضعیت مقاله در فرآیند پژوهشی رد شده و برگشت خورده است و برای اصالح از مدیر گروه به هیئت علمی
فرستاده شده است .
هیئت علمی برای ویرایش مقاله باکلیک بر عنوان مقاله می تواند به اطالعاتی که قبال ثبت نموده است دسترسی
داشته و آنها را اصالح نمایید و
مجددا برای مدیر گروه بفرستد.
"مقاله رد شده توسط مدیر گروه به هیئت علمی"

با کلیک بر عنوان مجله در جدول به صفحه ثبت تغییرات مقاله لینک می شویدو می توانید اطالعات مقاله( مراحل
مختلف ثبت مقاله با توجه به منو سمت راست در صفحه ) را ویرایش نمایید .مانند تصویر زیر:
"ویرایش مقاله برگشت داد ه شده توسط مدیر گروه"

.4مقاله در چرخه فرآیند پژوهشی تصویب شده است:
در این وضعیت مقاله چرخه فرآیند پژوهشی خود را طی کرده و به تصویب مدیر پژوهشی دانشگاه رسیده است و
اکنون در مقاله های ارائه شده در کنفرانس در وضعیت تایید نهایی و تصویب شده قرار دارد و امتیاز آن در GnarG
و پایه ترفیع هیئت علمی اضافه می شود.

"مقاله در وضعیت ثبت نهایی و تصویب توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه"

لیست مقاالت در مجله،نقش مدیر گروه

برای مشاهده لیست مقاالت ارائه شده در مجله،ابتدا نقش را انتخاب و سپس وضعیت نمایش را
مشخص کنید.



نقش مدیر گروه

با انتخاب نمودن نقش مدیر گروه در این سربرگ درخواستهای مقاالت ارسال شده برای مدیر گروه قابل مشاهده می
باشد.

این درخواست ها می تواند از سوی هیئت علمی ها ی گروه درسی،کارشناس پژوهشی دانشکده در وضعیت (بررسی
نشده -در حال بررسی-تصویب شده ) باشد .



در واقع در این ساختار مدیر گروه مقاله ای که توسط هیئت علمی فرستاده شده است را

بررسی می نماید :
-1با کلیک بر لینک مقاله مدیرگروه وارد صفحه جزییات مقاله می شود که در این صفحه مدیر گروه در قسمت
توضیحات با نوشتن مواردی مقاله را تایید و به معاون پژوهشی دانشکده می فرستد و یا مقاله نیازمند اصالحات است
و برای هیئت علمی برگشت داده می شود.

"مقاله در دست مدیر گروه"

-9اگر مقاله را مدیر گروه تایید نمود ،مقاله توسط سیستم برای معاون پژوهشی دانشکده ارسال می شود .

"مقاله تایید شده توسط مدیر گروه .ارسال توسط سیستم به معاون پژوهشی"

-9اگرمدیر گروه تشخیص دهد که مقاله نیازمند اصالح باشداست  ،با کلیک بر دکمه رد و اصالح به هیئت علمی
توسط سیستم برگشت داده می شود و هیئت علمی می تواند فایل مقاله خود را ویرایش و مجددا برای مدیر گروه
ارسال نماید.

"مقاله رد شده توسط مدیر گروه به هیئت علمی"

لیست مقاالت در مجله،نقش معاون پژوهشی دانشکده
برای مشاهده لیست مقاالت ارائه شده در مجله،ابتدا نقش را انتخاب و سپس وضعیت نمایش را
مشخص کنید.


نقش معاون پژوهشی دانشکده :

نقش معاون پژوهشی دانشکده نیز مانند مدیر گروه است که مقاله ارسال شده را بررسی می نمایید با کلیک بر عنوان
مقاله در جدول وارد صفحه جزییات مقاله مورد نظر می شویم:
در صورت تایید معاون پژوهشی  ،مقاله توسط سیستم مطابق با فرآیند پژوهشی تعریف شده برای کارشناس
پژوهشی ارسال می شود و در صورت رد  ،مقاله برای اصالح مدیر گروه برگشت داده می شود.

لیست مقاالت در مجله،نقش کارشناس پژوهشی دانشگاه
برای مشاهده لیست مقاالت ارائه شده در مجله،ابتدا نقش را انتخاب و سپس وضعیت نمایش را
مشخص کنید.


نقش کارشناس پژوهشی دانشکده :

کارشناس پژوهشی با کلیک بر عنوان مقاله در لیست درخواستهای خود می تواند جزییات مقاله را مورد بررسی قرار
دهد و مقاله را امتیاز دهی نمایید.

در این صفحه که در تصویر زیر مشاهده می کنید کارشناس پس از بررسی جزییات مقاله در باالی صفحه در این
قسمت به امتیاز دهی مقاله می پردازد:
را بزند این امتیاز جز اعتبار ویژه پژوهشی سال ا نتخاب شده قرار

در صورتی که تیک گزینه

می گیرد.در سطر بعد امتیاز مقاله و درصد مقاله را وارد می کنیم و با کلیک بر دکمه ثبت اطالعات اعتبار ویژه
پژوهشی  ،اعتبار مقاله ثبت می گردد.

سهم نویسندگان مقاله مشخص و ثبت می گردد.صفحه ای مانند

در قسمت نویسندگان مقاله با کلیک بر آیکون

تصویر زیر به شما نشان داده خواهد شد که شامل عنوان مقاله و نویسندگان و نقش آنها در نوشتن مقاله است .در این
صفحه نیز با نوشتن سهم و درصد مولف می توان امتیاز نویسنده مقاله را ثبت نمود.

بعد امتیاز دهی مقاله  ،کارشناس باید اظهارنظر خود را در مورد مقاله بنویسد ومقاله را با کلیک بر دکمه تایید  ،تایید
نماید که در این صورت مقاله در فرآیند پژوهشی توسط سیستم به مدیر پژوهشی ارسال می گردد .یا با کلیک بر
دکمه رد و اصالح برای ویرایش به معاون پژوهشی دانشکده رد و برگشت بدهد .

لیست مقاالت در مجله،نقش مدیر پژوهشی دانشگاه
برای مشاهده لیست مقاالت ارائه شده در مجله،ابتدا نقش را انتخاب و سپس وضعیت نمایش را
مشخص کنید.


نقش مدیر پژوهشی دانشگاه :

مدیر پژوهشی با کلیک بر عنوان مقاله در لیست درخواستهای خود می تواند جزییات مقاله را مورد بررسی قرار دهد
وامتیاز اعطا شده از جانب کارشناس پژوهشی به مقاله رابررسی نمایدو در صورت لزوم امتیاز را ویرایش نماید.

بعد امتیاز دهی مقاله  ،مدیر پژوهشی باید اظهارنظر خود را در مورد مقاله بنویسد ومقاله را با کلیک بر دکمه تایید ،
تایید نماید که در این صورت مقاله در فرآیند پژوهشی مقاله در سیستم به پایان می رسد و این مقاله در مجله مورد
نظر در سامانه تصویب می شود .و تاییدیه آن توسط سیستم به هیئت علمی ارسال می گردد.
و مدیر پژوهشی با کلیک بر دکمه رد و اصالح می تواند مقاله را برای ویرایش به کارشناس پژوهشی رد و برگشت
بدهد .

درخواست اضافه کردن مجله
در این سربرگ هیئت علمی می تواند درخواست اضافه نمودن مجله خود را برای مدیر سامانه ارسال نمایند.
در صورتی که در فرآیند ثبت مقاله در قسمت انتخاب نام مجلهپس از جستجو مجله مورد نظر یافت نشد با کلیک بر
این سربرگ از منو و ثبت اطالعات درخواست شده  ،درخواست خود را برای مدیر سیستم ارسال نمایند.
اطالعات درخواستی مجله شامل :


عنوان فارسی و انگلیسی مجله



سال انتشار



دوره



شماره مجله



تاریخ انتشار



NRRO



شماره مسلسل



موضوع



درجه مجله



پریود انتشار



ناشر



نوع سازمان ناشر



آدرس ناشر ( کشور  ،استان  ،شهر )



تصویر جلد مجله



وب سایت مجله



و...

در پایان با کلیک بر دکمه  dPPدرخواست اضافه نمودن مجله توسط سیستم برای مدیر ارسال می گردد.

این کنفرانس پس از تأیید توسط مدیر سیستم  ،در لیست مجالت اضافه می گردد  .شما می توانید پس از تأیید شدن
این مجله و اضافه شده در لیست مجالت  ،مقاله خود را در این مجله با اضافه نمودن شماره مجله  ،ثبت نمایید.

