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 راَىمای وًیسىذٌ مقالٍ

در ایي سیستن اس اهکبى ارسبل همبلِ، پیگیزی همبلِ ارسبلی، الذام ثزای ثجت ًبم جْت حضَر در کٌفزاًس ٍ توبس ثب دثیزخبًِ ًَیسٌذگبى همبلِ 

 .در اداهِ راٌّوبی ارسبل همبلِ، ٍ سبیز اهکبًبت ثِ تفصی تَضیح دادُ هی ضَد .ثزخَردار هی ثبضٌذ

 :هَاردی کِ در ایي راٌّوب تَضیح دادُ ضذُ اًذ 

 در وب سایت عضویت -

 ارسال هقاله -

 هقالهپیگیزی آخزین وضعیت  -
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 (فُرست مطالة)عضًیت در يب سایت 

 لیٌک ػضَیت در ٍة سبیت را اس لسوت ثبالی صفحِ اًتخبة کٌیذثِ صفحِ کٌفزاًس هَرد ًظز هزاجؼِ کزدُ ٍ  -1

 
 فزم ػضَیت ًوبیص دادُ هی ضَد، در ایي فزم اعالػبت فزدی خَد را هطبثِ ضکل سیز ٍارد ًوبییذ -2
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ایي ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَر در . در لسوت دٍم فزم ػضَیت، ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَری را ثزای حسبة کبرثزی خَد تؼیییي کٌیذ -3

 .ٍرٍد ثِ سیستن استفبدُ خَاّیذ کزد

َدى ػضَیت ثب ایي کبر سیستن اعالػبت ضوب را ثجت کزدُ ٍ پیغبم هَفمیت آهیش ث. پس اس تکویل فزم، دکوِ ػضَیت را اًتخبة کٌیذ -4

 .ّوچٌیي سیستن پیبهی را حبٍی ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَر ضوب ثِ آدرس ایویل ٍارد ضذُ ارسبل هی کٌذ. را ًوبیص هی دّذ

 

 :ًوًَِ ای اس ایویل ارسبلی ًیش در سیز آهذُ است 
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 (فُرست مطالة) ارسال مقالٍ

 .ثزای اعالع اس ًحَُ ػضَیت در ٍة سبیت، ثِ راٌّوبی ثبسدیذکٌٌذگبى هزاجؼِ فزهبییذ. ثبیذ در ٍة سبیت ػضَ ضَیذثزای ارسبل همبلِ، اثتذا 

لیٌک آى در / تصَیز پَستزثزای هطبّذُ صفحِ اٍل کٌفزاًس، هی تَاًیذ رٍی . ثِ صفحِ اٍل کٌفزاًس هَرد ًظز هزاجؼِ ًوبییذ -1

 .ب آدرس اختصبصی کٌفزاًس را در لسوت آدرس ًزم افشار هزٍرگز هطخص ًوبییذصفحِ اٍل سبهبًِ ّوبیص ّب کلیک ًوبییذ ٍ ی

 

ثب استفبدُ اس ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَری کِ در هزحلِ ػضَیت هطخص کزدُ ایذ، ٍارد هیش کبر ػضَیت هی  :ورود به سیستن   -2

 .ثزای ٍرٍد اس ثبالی صفحِ، سوت چت هی تَاًیذ الذام کٌیذ. ضَیذ

  َی ٍة سبیت ًوی ثبضیذ، اثتذا اس عزیك ػضَیت در ٍة سبیت الذام فزهبییذ تب ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَردرصَرتی کِ ػض

 .َد را هطخص کٌیذثزای خ

  آدرس فزاهَضی کلوِ ػجَر ثب ٍرٍد در صَرتی کِ ًبم کبرثزی یب کلوِ ػجَر خَد را فزاهَش کزدُ ایذ، هی تَاًیذ اس لسوت

 .ٍ کلوِ ػجَر ضوب ثِ ایویلتبى ارسبل هی ضَدٍ اًتخبة کلیذ ارسبل ، ًبم کبرثزی  ایویل خَد

 
در سوت راست، گشیٌِ ارسبل همبلِ جذیذ را هغبثك ضکل سیز اًتخبة . پس اس ٍرٍد ثِ سیستن، ضوب ثِ هیش کبر ػضَ ّذایت هی ضَیذ -3

 .ًوبییذ تب ثِ فزم ارسبل همبلِ ّذایت ضَیذ
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 .بلِ، هتي خالصِ همبلِ ٍ کلوبت کلیذی آى را در اٍلیي هزحلِ ارسبل همبلِ هطخص هی کٌیذًَع همبلِ ، ػٌَاى هم -4
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تَضیح ایٌکِ در توبم هزاحل ارسبل همبلِ لجل اس  .هٌتمل ضَیذ( عالػبت ًَیسٌذگبىا)گشیٌِ اداهِ را اًتخبة کٌیذ تب ثِ هزحلِ ثؼذی  -5

 .س گزدیذ ٍ اعالػبت ٍارد ضذُ را اصالح کٌیذاتوبم ارسبل همبلِ، ضوب هی تَاًیذ ثِ هزاحل لجل تز ثب
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ّوچٌیي کبرثز اعالػبت . در فزم فَق، سیستن ثغَر اتَهبتیک، کبرثزی ارسبل کٌٌذُ همبلِ را ثِ ػٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل در ًظز گزفتِ است

ًَیسٌذُ دٍم ًیش ثِ لیست ًَیسٌذگبى اضبفِْ ، "افشٍدى ًَیسٌذُ"ًَیسٌذُ دٍم را در لسوت پبییي فزم ٍارد کزدُ است کِ ثب فطزدى گشیٌِ 

 (:ضکل سیز)خَاّذ ضذ
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 (.ًَیسٌذُ هسئَل لبثل حذف ًیست)کٌیذ  () ٍ یب آًْب را حذف ()ضوب هی تَاًیذ اعالػبت ًَیسٌذگبى را ٍیزایص کزدُ

 :ًوبیص دادُ هی ضَدفزم سیز جْت اًتخبة هحَر . گشیٌِ هزحلِ ثؼذ را اًتخبة ًوبییذ تب هحَر همبلِ را هطخص ًوبییذ -6

 
است ٍ  علوم گیاهی، (هحَر اصلی)در هثبل فَق، هحَر سغح اٍل . هحَر ّبی کٌفزاًس، هی تَاًذ یک سغحی یب دٍ سغحی ثبضذ

در صَرتی کِ هحَر یک کٌفزاًس یک سغحی ثبضذ، کبفی است فمظ هحَر  .ًیش ثِ ػٌَاى سیز هحَر در اًتخبة هی ضَد 1سیز هحور 

در صَرتی ّن کِ کٌفزاًسی ّیچ هحَری را هطخخص ًکزدُ است، رًٍذ ارسبل همبلِْ ضوب هتَلف ًوی ضَد . اصلی را هطخص کٌیذ

 .ٍ ضوب هی تَاًیذ همبلِ خَد را ارسبل کٌیذ ٍ هحَر همبلِ ضوب ثؼذا تَسظ دثیزخبًِ تؼییي ضَد

 .ضَد کٌیذ تب فزم ًوبیص دادُگشیٌِ هزحلِ ثؼذ را ثزای تؼییي فبیل ّبی همبلِ اًتخبة  -7
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ثزخی کٌفزاًس ّب، اثتذا فبیل خالصِ همبلِ را دریبفت هی کٌٌذ ٍ پس اس داٍری آى، در . در ایي هزحلِ، فبیل همبلِ را اًتخبة کٌیذ

خالصِ / هتي کبهل همبلِ )وب ثز اسبس هزحلِ جبری دریبفت همبلِ در ایي هزحلِ ض. صَرت ٍجَد، هزحلِ هتي کبهل فؼبل هی ضَد

در هثبل فَق، هزحلِ جبری دریبفت همبلِ، هتي کبهل هی ثبضذ، لذا ضوب در ستَى . گشیٌِ اًتخبة فبیل ًوبیص دادُ هی ضَد( همبلِ

. خبة کٌیذ تب فبیل ثِ سیستن ارسبل ضَدپس اًتخبة فبیل هی تَاًیذ گشیٌِ ارسبل را اًت. ًَع فبیل، هتي کبهل را هطبّذُ هی کٌیذ

 :پس اس ارسبل، فبیل ارسبل ضذُ در لیستی هطبثِ ضکل سیز ًوبیص دادُ هی ضَد تب ضوب اس ارسبل فبیلل اعویٌبى حبصجل ًوبییذ

 
 .ضوب هی تَاًیذ ثزای تغییز فبیل، آًزا حذف کزدُ ٍ دٍثبرُ ارسبل کٌیذ

ارسبل یبدداضت ثزای )کٌیذ تب هزحلِ پبیبًی ارسبل همبلِ ثزای ضوب ًوبیص دادُ ضَد ثزای اداهِ، گشیٌِ هزحلِ ثؼذ را اًتخبة  -8

 (:دثیزحبًِ



 
 

 ir.co-adak.www  -  شزکت نزم افشاری آداک :طزاحی و اجزا  

 ساماوٍ کىفراوس َا ي َمایش َای پایگاٌ استىادی علًم جُان اسالم

 شرکت کىىذٌ در کىفراوسراَىمای 

 
اتوام ارسال ثزای اتوبم ارسبل همبلِ، گشیٌِ . در ایي هزحلِ، در صَرت ًیبس هیتَاًیذ یبدداضتی را ثزای دثیزخبًِ کٌفزاًس ثٌَیسیذ

ّوبًغَر کِ لجال ًیش گفتِ ضذ، هی تَاًیذ اس ایي هزحلِ ثِ هزاحل لجلی ثزگطتِ ٍ در صَرت ًیبس توبم . را اًتخبة کٌیذ هقاله

 .اعالػبت ٍ ثزخی اس آًْب را تغییز دّیذ اهب در صَرت اًتخبة گشیٌِ اتوبم ارسبل همبلِ، ایي اهکبى را ًخَاّیذ داضت

 

 :صفحِ سیز ثِ ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد  پس اس اًتخبة گشیٌِ اتوبم ارسبل همبلِ،

 
آخزیي همبلِ ارسبلی ضوب ٍ همبالت لجلیتبى ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ در دٍهیي ستَى لیست، در ّز ردیف، آخزیي  در ایي لیست

ضذُ تَضیح دادُ  "پیگزیزی همبلِ ارسبلی"تَضیحبت هزثَط ثِ ٍضؼیت ّبی همبلِ در لسوت  . ٍضؼیت همبلِ را هطبّذُ هی کٌیذ

 .ّوچٌیي در لسوت پبییي لیست همبالت، تَضیحبت در هیش کبر ضوب لزار دادُ ضذُ است. است

 :ثزای هطبّذُ جشئیبت کبهل همبلِ، در ستَى آخز، گشیٌِ جشئیبت را اًتخبة ًوبییذ 
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 (فُرست مطالة)مقالٍ  آخریه يضعیت پیگیری

 :ٍضؼیت همبلِ خَد، هزاحل سیز را اًجبم دّیذثزای پیگیزی آخزیي 

 .ثب استفبدُ اس ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَر ػضَیت خَد ٍارد هیشکبر ًَیسٌذُ هسئَل ضَیذ -1

 (.ضکل سیز)در اٍلیي صفحِ ای کِ ثِ ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد، آهبر کلی همبلِ یب همبلِ ّبی ارسبلی ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد -2

 
فَق هطبّذُ هی کٌیذ، همبلِ ارسبلی ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد کِ در اٍلیي ستَى کذ اختصبصی ثِ همبلِ ّوبًغَر کِ در ضکل 

 .ًوبیص دادُ هی ضَد

در صَرتی کِ دثیزخبًِ کٌفزاًس، ًتیجِ همبلِ را اػالم . آخزیي ٍضؼیت همبلِ در ستَى دٍم لیست همبالت ًوبیص دادُ هی ضَد -3

الجتِ توبم تغییزات رٍی همبلِ ثِ ًَیسٌذُ هسئَل اس عزیك ایویل ًیش اعالع رسبًی . هی ضَد کزدُ ثبضذ، در ایي ستَى ًوبیص دادُ

 .هی ضَد

هی تَاًیذ رٍی لسٌک جشئیبت در آخزیي ستَى . . . ثزای هطبّذُ جشئیبت کبهل همبلِ ارسبلی اس لجیل هتي خالصِ، کلوبت کلیذی ٍ  -4

 .کلیک ًوبییذ

همبلِ ًبلص، همبلِ ای هی ثبضذ کِ ًَیسٌذُ . هی ثبضذ "ناقص"ُ هی کٌیذ کِ ٍضؼیت آى دارای همذار در ضکل فَق، ثزای اٍلیي همبلِ هطبّذ

ثزای ثزرسی )ایي کبر هی تَاًذ ػوذا تَسظ ًَیسٌذُ . هسئَل در هزاحل ارسبل همبلِ، در ثیي هزاحل ػولیبت ارسبل را ًبلص گذاضتِ است

در . است در حیي ارسبل همبلِ، هطکلی در ارتجبط ایٌتزًتی ًَیسٌذُ ثب ٍة سبیت پیص ثیبیذاًجبم ضَد ٍ یب هوکي ( ثیطتز یب تکویل در آیٌذُ

را پطت سز ثگذارد، در سیستن ثجت هی ضَد ٍ در ( تؼییي ًَع، ػٌَاى ، خالصِ ٍ کلوبت کلیذی)ّز صَرت، همبلِ ای کِ اٍلیي هزحلِ ارسبل 

 .ثل اداهِ ٍ تکویل هی ثبضذصَرت ًبلص هبًذى ارسبل، دٍثبرُ اس هیش کبر ًَیسٌذُ لب

 .را در آخزیي ستَى لیست، در همبثل اعالػبت همبلِ اًتخبة کٌیذ "تکویل ارسال هقاله"ثزای تکویل همبلِ ّبی ًبلص، گشیٌِ 
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ی آیکي ثزرای ایٌکبر کبفی است رٍ. در لیست ًوبیص دادُ ضذُ در ضکل فَق، ًَیسٌذُ هی تَاًذ فبیل همبلِ ارسبلی خَد را داًلَد ًیش ثکٌذ

 .در همبثل اعالػبت همبلِ کلیک کٌذفایل های هقاله  ًوبیص دادُ ضذُ در ستَى

 :در سیز صفحِ جشئیبت همبلِ ًوبیص دادُ هی ضَد
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 :راَىمای يضعیت َای مختلف مقالٍ 

 :تَضیحبت ّز یک اس ٍضؼیت ّب ثذر همبثل آى آهذُ است. همبلِ ضوب هوکي است در یکی اس ٍضؼیت ّبی سیز ثبضذ

ّز همبلِ ای کِ ایي ٍضؼیت را دارد، . همبلِ ای کِ هزاحل ارسبل آى کبهل ًطذُ است ٍ ًیبس ثِ اداهِ هزاحل ارسبل دارد: ناقص  -

در آخزیي ستَى لیست در همبثل آى ًوبیص دادُ هی ضَد کِ ثب اًتخبة ایي گشیٌِ ضوب  "تکویل ارسال هقاله"گشیٌِ ای ثب ػٌَاى 

 .هزاحل ارسبل همبلِ ّذاست هی ضَیذ جْت تکویل ارسبل همبلِ، ثِ

همبلِ ای کِ ایي ٍضؼیت را دارد ثب هَفمیت ارسبل ضذُ است ٍ دثیزخبًِ کٌفزاًس همبلِ ارسبلی را در کبرتبثل : در دست بزرسی  -

 .همبلِ در دست ثزرسی ٍ داٍری هی ثبضذ ٍ ٌَّس ًتیجِ داٍری ثزای همبلِ اغالم ًطذُ است. خَد هطبّذُ هی کٌذ

 . ٍالغ ضذُ استارائه شفاهی  کویتِ داٍری ٍ دثیزخبًِ کٌفزاًس ثصَرت پذیزشهمبلِ ارسبلی هَرد : فاهی پذیزش ش -

 . ٍالغ ضذُ استارائه پوستزی  کویتِ داٍری ٍ دثیزخبًِ کٌفزاًس ثصَرت پذیزشهمبلِ ارسبلی هَرد : پذیزش پوستزی  -

ثبضذ کِ در صَرت رفغ آًْب، هَرد پذیزش کٌفزاًس ٍالغ خَاّذ همبلِ ارسبلی دارای ثزخی اضکبالت هی  : پذیزش به شزط اصالح  -

در ستَى " جشئیبت"گشیٌِ )جْب هطبّذُ اصالخبت السم کِ تَسظ داٍراى ٍ دثیزخبًِ اػالم ضذُ است، ثبیذ ثِ جشئیبت همبلِ . ضذ

 .هزاجؼِ کٌیذ( آخز لیست در همبثل اعالػبت همبلِ

یزخبًِ کٌفزاًس ثزرسی ضذُ است ٍ اهتیبسات کبفی جْت ارائِ در کٌفزاًس را کست همبلِ ضوب تَسظ ّیئت داٍراى ٍ دث :رد شده  -

 .ًکزدُ است

 


