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دس ابتذا ًَیسٌذُ هقبلِ ،بعذ اص ایٌکِ دس سبیت ثبت ًبم کشد ،هقبلِ خَد سا اسسبل هی کٌذ ٍ دس
هشحلِ ی بعذ هسئَل ًششیِ بب تَجِ بِ سیبست ًششیِ چٌذ داٍس سا بشای داٍسی هقبلِ اًتخبة
هی کٌذ ،کِ دس ایي صَست ایویلی بِ صَست صیش بشای توبم داٍساى اًتخبة شذُ اسسبل هی
شَد.
آقاي …… ،...سالم
اس شوا دعوت هی شود بَ عٌواى داور هقالَ بَ پایگاٍ فصلنامو پرستاری سالمندان هزاجعَ ًوایید .شوا هی
تواًید با ورود بَ پایگاٍ با ًام کاربزی خود بَ صورت آًالیي (بزخط) بَ بزرسی و داوری هقالَ سیز بپزداسید .
عنوان مقالو :
عٌواى فارسی هقالَ...
چکیده مقالو:
چکیدٍ فارسی هقالَ....
اطالعات الزم برای ورود بو پایگاه:
ًام کاربزیً :ام کاربزی داور
رهش عبور[ :ورود هستقین]
در صورتی کَ تصوین خود را اس طزیق کلیک روی پیوًدُای سیز بَ ها اطالع دُید اس شوا سپاسگشار خواُین بود:
بلَ ،هقالَ را داوری خواُن کزد | خیز ،داوری هقالَ را ًوی پذیزم
------------------------------------------------------------- -----------------------با احترام
مدیر پایگاه

کِ دس ایي ایویل داٍس هی تَاًذ دسخَاست داٍسی سا بب کلیک بش سٍی "خیش" سد کٌذ.
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داور چگونه مقاله را داوری کند؟
داٍس بعذ اص ایٌکِ ٍاسد کبستبپل خَد شذ طبق شکل صیش بش سٍی "بخش داٍسی هقبالت" کلیک
هی کٌذ

سپس دس صفحِ ببص شذُ دس قسوت "هقبالت جذیذ" لیست هقابالت جذیاذی کاِ باشای داٍسی
اسسبل شذُ اًذ سا ًوبیش هی دّذ
داٍس دس ابتذا ببیذ فبیل هقبلِ سا داًلَد کٌذ باشای ایاي کابس طباق شاکل صیاش باش سٍی دکواِ ی
"دسیبفت" کلیک هی کٌذ ٍ بعذ اص ایٌکِ ًظشات خَد سا بِ صَست یبدداشات ااابفِ کاشد باشای
ششٍع داٍسی ببیذ بش سٍی دکوِ  Reviewکلیک کٌذ

* دس ایي قسوت داٍس هی تَاًذ بب کلیک بش سٍی دکوِ ی  cancelدسخَاست داٍسی هقبلِ سا
سد کٌذ.
بعذ اص ایٌکِ بش سٍی  Reviewکیلک کشد فشم داٍسی هقبالت ظبّش هی شَد کِ دس ایي فشم دٍ
سَال طشاحی شذُ ٍ دس جَاة سَال دٍم ایي فشم ،داٍس ببیذ فبیلی سا کِ ًظشات خَد سا دس آى
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یبدداشت کشدُ فشاگزاسی کٌذ .دس ًْبیت بب کلیک بش سٍی دکوِی "رخیشُ ٍ اسسبل اطالعبت"
ًتیجِ داٍسی سا اسسبل کٌیذ.

بعذ اص دسیبفت ًتیجِ ،سیستن ایویلی بِ صَست صیش بشای داٍس اسسبل هیکٌذ
تأییدیه دریافت نتیجه داوری مقاله
آقای  ،....سالم
نتیجه داوری برای مقاله  .....و با کد داوری  …….در پایگاه فصلنامه پرستاری سالمندان
با موفقیت دریافت شد.
امیدواریم برای داوری های بعدی هم بتوانیم از نظرات ارزشمند شما بهره ببریم.
----------------------------

شریفی – واحد فناوری اطالعات دانشگاه علوم پسشکی ایالم32227122-

3

