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نویسنده مقاله
 -4در صورت نیازبه ویرایش

در ابتذا وًیسىذٌ مقالٍ ،بعذ اس ایىکٍ در سایت ثبت وام کزد ،مقالٍ خًد را ارسال می کىذ کٍ
بعذ اس تاییذ  ،ایمیلی بٍ صًرت سیز دریافت می کىذ .
(ایه ایمیل بٍ تمام وًیسىذٌ َای مقالٍ کٍ َىگام پز کزدن فزم ارسال مقالٍ ،اسامی ي ایمیلشان يارد شذٌ
است ارسال می شًد)
نام نویسنده Dear
A submission with the following title is received by the www. jgn.medilam.ac.ir site
with your name included in authors section. You can send us any comments by filling the
contact form .
عنوان فارسی مقالو Article title: ….
کذ مقالوArticle code:
نام کاربری فرسنذهSender username:
مشخصات فرستنذهSender info:
Best Regards
Administrator
نام کاربر
با سالم و احترام
به استحضار می رساند مقاله ی شما تحت عنوان زیر در سایت  www. jgn.medilam.ac.irدریافت گردید.
عنوان مقاله :فارسی ع
کد مقالهA-10-252-5 :
نام کاربری نویسندهtest:
اطالعات نویسندهtest test - test test :
با تشکز
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ي ایمیلی بٍ فزم سیز بزای کاربزی کٍ يارد سایت وشزیٍ شذٌ( loginکزدٌ) ي مقالٍ را ارسال
کزدٌ فزستادٌ می شًد
نام کاربر Dear
Your article with the following title is received by the www. jgn.medilam.ac.ir site.
You can login to the www. jgn.medilam.ac.ir site and track your article using the
following information:
فارسی ع Article title:
Article code: A-10-252-5
نام کاربری Username:
پسوردPassword:

Regards
Administrator

بعذ اس ایىکٍ مقالٍ ارسال شذ ي ريوذ دايری الکتزيویک را طی کزد ،در َز مزحلٍ کٍ يضعیت
مقالٍ تغییز کىذ ،وًیسىذگان مقالٍ عاليٌ بز ایىکٍ در کارتابل خًد می تًاوىذ يضعیت مقالٍ را
ببیىىذ ،ایمیلی مزتبط با يضعیت مقالٍ بٍ وًیسىذگان ي کاربز ارسال می شًد
مثال اگز مقالٍ بٍ يضعیت "آمادٌ يیزایش" تغییز يضعیت داد ایمیل سیز ارسال می شًد
**آماده ویرایش یعىی اگز مقالٍ طبق وظز دايران تغییز دادٌ شًد ،پذیزفتٍ می شًد**
نام نویسنذه یا کاربر Dear article submitter:
Your article status in www. jgn.medilam.ac.ir changed to :Sent Back to Author
Your article code: A-10-252-5
Your article title in english: T Eng
Best Regards
Site Administrator

نویسنده محتزم مقاله test test
وضعیت مقاله شما در  www. jgn.medilam.ac.irبه "آماده ویزایش" تغییز یافت.
کد مقاله شماA-10-252-5 :
عنوان مقاله شما :فارسی ع
با تشکز
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اگز مقالٍ بٍ يضعیت "پذیزفتٍ شذٌ" تغییز يضعیت دادٌ شًد ایمیل سیز ارسال می شًد
نام نویسنذه یا کاربر Dear article submitter:
Your article status in www. jgn.medilam.ac.ir changed to :Accepted
Your article code: A-10-252-5
Your article title in english: T Eng
Best Regards
Site Administrator

نام نویسنده
نویسنده محتزم مقاله
وضعیت مقاله شما در  www. jgn.medilam.ac.irبه "پذیزفته شده" تغییز یافت.
کد مقاله شماA-10-252-5 :
عنوان مقاله شما :فارسی ع
با تشکز

کاربر چگونه نتیجه داوری را ببیند؟
کاربز بعذ اس ایىکٍ يارد کارتاپل خًد شذ میتًاوذ بزای َز مقالٍ دکمٍ ی پزيوذٌ مقالٍ را کلیک
کزدٌ

سپس در صفحٍ باس شذٌ در قسمت "يضعیت دايری" وتایج َز یک اس دايران را با کلیک بز
ريی لیىک "مشاَذٌ وتیجٍ دايری" ببیىذ
(البتٍ کاربز ومی تًاوذ وام داير را ببیىذ )
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اگر مقاله به "آماده ویرایش" تغییر وضعیت داده شود کاربر باید چه کاری انجام
دهد؟
در ایه صًرت کاربز بایستی ابتذا وتایج دايری را مشاَذٌ ي فایلی را کٍ در آخزیه قسمت اس
فزم وتیجٍ دايری تًسط داير فزاگذاری شذٌ را داولًد ومًدٌ ي مطالعٍ کىذ ،سپس وظزات ي
اصالحات داير را اعمال کىذ.

جُت داولًد فایل مقالٍ میتًان در قسمت "دریافت فایل" در صفحٍ شخصی آن را داولًد ومًد.

**لطفا تمام اشکاالت گزفتٍ شذٌ تًسط داير را اصالح ي با روگ قزمش مشخص کىیذ .در وظز داشتٍ
باشیذ تىُا اصالحیٍ َایی مًرد قبًل قزار میگیزوذ کٍ ایه مًارد را رعایت کزدٌ باشىذ.

بعذ اس ایىکٍ اصالحات اعمال شذ می تًان جُت باس ومًدن صفحٍ يیزایش بز ريی دکمٍ
"ویرایش" کلیک کزد.

در ایه صفحٍ اکثز فیلذ َا بٍ صًرت اتًماتیک مقذاردَی شذٌ اوذ ي کاربز بایذ:
 چکیذٌ فارسی ي اوگلیسی را ديبارٌ طبق اصالحیٍ باسوًیسی ومایذ.
 تزتیب وًیسىذگان بٍ صًرت فارسی ي اوگلیسی (وام اوگلیسی فقط حزف ايل ) را مجذدا
اصالح فزماییذ.

" فایل اصلی مقالٍ" ي "فایل بذين وام وًیسىذگان" را فزاگذاری کىذ.
ي در وُایت دکمٍ "تایید" را بشوذ.
حال کاربز بایذ مىتظز بماوذ تا مقالٍ مجذدا دايری شًد.
شزیفی – ياحذ فىايری اطالعات داوشگاٌ علًم پششکی ایالم32227222-
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