راهنمای ارسال مقاالت در سایت کنفرانس مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و
برق اصفهان
پس از ورود به صفحهی کنفرانسهای مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان به آدرس
 www.conf.iheari.irالزم است ابتدا نسبت به دریافت نمونهی قالب مقاله اقدام نمایید و مقالهی خود را
مطابق دستورالعملهای آن تهیه فرمایید.
پس از آن برای ارسال مقاالت خود در سایت و برای آنکه مقاله در اختیار داوران همایش یا کنفرانس قرار گیرد
از دو روش زیر میتوانید برای ارسال مقاالت خود اقدام کنید:
 .1از گزینهی ارسال مقاالت در منوی سایت باال سمت راست
 .2از کلید ثبتنام و ارسال مقاالت در صفحهی اول سایت که در پایین سمت چپ قرار دارد
دسترسی به این دو گزینه در تصویر زیر قابل مشاهده است:

֎ الزم به تذکر است که چون داوری مقاالت از طریق همین سایت صورت میگیرد باید ابتدا در سایت
ثبتنام نمایید تا بتوانید از پذیرش یا اصالحات احتمالی مقاله خود مطلع شوید.
پس از ورود به صفحهی ثبتنام و ارسال مقاالت ،در صورتی که برای نخستین بار وارد سایت شدهاید الزم است
از بخش ثبتنام در سمت چپ فرم یک کلمهی کاربری یک آدرس ایمیل معتبر و رمز عبور خود را تنظیم کنید
و گزینهی  registerدر پایین فرم را کلیک کنید.

در صورتی که قبال ثبتنام نمودهاید و میخواهید از وضعیت مقالهی خود مطلع شوید یا مقالهی جدیدی ارسال
کنید از بخش ورود در سمت راست کلمه کاربری و رمز عبور خود را که قبال با آن ثبتنام کردهاید وارد کنید و
گزینهی  loginدر پایین فرم را بفشارید .نمونه ای از صفحهی ورود و ثبتنام را در شکل زیر مالحظه مینمایید.

در مرحلهی بعد شما به صفحهی ارسال مقاله وارد میشوید .این صفحه وضعیت مقالههای ارسالی شما را نشان
میدهد .اگر تا کنون مقالهای ارسال نکردهاید از گزینهی  new abstractکه در شکل زیر دور آن با رنگ قرمز
خط کشده شده است اقدام به ارسال مقالهی جدید نمایید.

در صفحهی باز شدهی جدید اطالعات مورد نیاز مقاله و فایل  word , pdfمقاله را باید وارد کنید .که مراحل
آن در ادامه با نشان دادن شکل توضیح داده میشوند .در زیر شکل کلی صفحهی ارسال مقاله را مشاهده می-
کنید.

برای ارسال مقاله بهتر است ابتدا عنوان مقاله ،چکیدهی مقاله و کلمات کلیدی را مشابه شکل زیر در قسمتهای
مربوطه وارد کنید.

در سمت راست صفحه باید اطالعات همایشی که قصد دارید در آن شرکت کنید را در بخش event

 informationوارد کنید .برای این کار با کلیک بر روی  select eventکه درشکل زیر با قرمز دور آن خط

کشیده شده است میتوانید همایش را انتخاب کنید و در صورتی که همایش شامل موضوعات مختلفی باشد
عنوان بخشی که مقاله را برای آن ارسال میکنید را نیز وارد کنید درغیر این صورت گزینهی سایر را انتخاب
کنید.

شکلهای بعدی نحوهی انتخاب همایش و موضوع آن را نشان میدهد.

در ادامه الزم است اطالعات نویسندهی مقاله به درستی وارد شود .این اطالعات شامل نام و نام خانوادگی در
قسمت  nameایمیل معتبر برای اطالع رسانیهای بعدی در بخش  emailو ذکر اینکه نویسنده اصلی مقاله
است در بخش  .affiliationدر شکل زیر میتوانید نحوهی ورود اطالعات را مشاهده کنید:

در انتهای این صفحه گزینهی بارگذاری فایلهای مقاله وجود دارد .در بخش  attachmentکه در تصویر زیر
مشاهده میکنید فایل  pdfو  wordمقالهی خود را بارگذاری نمایید.
همچنین تیک مربوط به  Term and conditionsحتما باید فعال شود که به منزلهی پذیرش شرایط و
ضوابط شرکت در کنفرانس است .شرایط در زیر گزینه توضیح داده شدهاند.

در انتها کلید  submitرا بفشارید تا مقالهی شما برای داوری در سایت بارگذاری شود.
بعد از اینکه مقاله شما آپلود شد صفحهای مشابه شکل زیر را مشاهده میکنید که نشان میدهد مقالهی شما با
موفقیت بارگذاری شده و وضعیت آن تا قبل از جواب داوران به صورت  pendingاست .بعد از اینکه داوران
مقاله شما رو تایید کنند وضعیت آن به صورت  acceptedخواهد شد.

