
  نشريه الکترونيک مديريت ی سامانه به یداور عوامل معرفیراهنمای 

 علمی، همایش یا پژوهشی ی نشریه یک کاربران و مدیران میان اطالعات جریان سرعت افزایش برای یکتاوب

 نشریه اجرایی مدیرنیاز است که  ،سامانه اینمندی از  برای بهره. است کرده اندازی راه را الکترونیک داوری ی سامانه

های مربطه را  تخصصی دسترسی داوران و ی داوریها سرگروه علمی، اندبیر برای عوامل داوری شامل همایش یا

ی خود در پایگاه نشریه یا  ی ویژه توانند به صفحه پس از فراهم شدن این دسترسی، عوامل داوری می .فراهم کنند

  .های الکترونیک درج کنند و نظر خود را در فرمهمایش مراجعه کنند و مقاالت مورد نظر را بررسی 

عوامل  ابه این برنامه چند روش وجود دارد که مدیران پایگاه با توجه به نوع ارتباطی که ب برای معرفی عوامل داوری

 . ها را در پیش بگیرند از این روش یکیتوانند  داوری دارند می

 ام پايگاهاعالم آمادگی برای داوری در فرم ثبت ن: روش يکم

  .کند میرا فعال  داوری مشارکت در به مندی هعالق امکان ،ی تنظیمات فرم ثبت نام صفحه با مراجعه بهمدیر پایگاه . 1

 

 .کند به انجام داوری را اعالم می مندی کند و همزمان با پر کردن فرم ثبت نام، عالقه داور به پایگاه مراجعه می. 2

 



 .کند را بررسی می داوری به عالقمند کاربران فهرست ی معرفی داوران به برنامه،  مدیر پایگاه در صفحه. 3

 

 .شود ی داوری برای کاربر مورد نظر فراهم می به صفحهیید مدیر پایگاه، دسترسی أت از سپ. 4

 

 ثبت نام عوامل داوری در بخش مديريت کاربران: روش دوم

 .کند کاربران، داوران را ثبت نام میبا مراجعه به بخش مدیریت مدیر پایگاه . 1

 .کند را انتخاب می داور غیر کاربران بین از برنامه به داوران معرفی ی معرفی داوران، امکان مدیر پایگاه در صفحه. 2

 ،ی تایید کند و با زدن دکمه مدیر پایگاه داور مورد نظر را از میان کاربران ثبت نام شده در پایگاه انتخاب می. 3

 .کند را به فهرست داوران پایگاه اضافه می رکارب

 



 با فايل اکسل جمعی داوران به برنامه ثبت نام دسته: روش سوم

 .کند مراجعه می منوی داوری الکترونیک در جمعی داوران به برنامه افزودن دسته ی صفحهمدیر پایگاه به . 1

 

 .کند کند و اطالعات داوران را در آن درج می فایل اکسل الگو را از برنامه دریافت میمدیر پایگاه . 2

 

 .کند ی خود ذخیره می بر رایانه( xml)ال  ام مدیر پایگاه فایل اکسل را به صورت فایل اکس. 3

 



 .دهد را به برنامه می xmlکند و فایل  جمعی داوران مراجعه می ی افزودن دسته مدیر پایگاه بار دیگر به صفحه. 4

 

 .دهد ی دوم را انجام می کند و تایید مرحله جمعی داوران مراجعه می ی افزودن دسته به صفحه مدیر پایگاه بار دیگر. 5

 (.ی تایید در پایین صفحه قرار دارد دکمه)

 :باشيد داشته يا به

 برای معرفی دبیر علمی  .شوند معرفی برنامه به سرگروه یا علمی دبیر داور، عنوان به همزمان توانند می افراد

 .تخصصی است، از روش یکم یا دوم پیروی کنیدهای داوری که تعدادشان کمتر از داوران  سرگروه یا

 تخصص .کنید تعیین را ها آن های تخصص باید داوری، عوامل عنوان به برنامه به کاربران معرفی هنگام 

 .کنید تنظیم توانید می مقاالت موضوعات <مقاالت مدیریت منوی در که است مقاالت موضوع همان داور

  این کدها . برای هر موضوع کد در نظر گرفته می شود ،در بخش موضوعات مقاالت موضوعهنگام تعریف

 .در فایل اکسل افزودن دسته جمعی وارد کنیدتخصص داوران  را به عنوان

 


