
  

  
  بسمه تعالي

        
  

  وب سايت نشريهامكانات و ويژگي هاي 
سي و انگليسي پياده سازي شده است و  شامل و با دو زبان فارمي باشد  mysqlو بانك اطالعاتي  phpبا زبان  وب سايتاين 

  :بخشهاي زير مي باشد 
  
 نماي وب سايت نشريه - 1

  
  .قابل مشاهده است  www.ppjiau.comيك مثال از سايت نشريه كه از طريق آدرس 

  
  بخش كاربران - 2

  
  ثبت نام كاربران  – 1-2

رمز عبور و نام  ،پس از تكميل فرم ثبت نام. جهت ارسال مقاالت در سايت ابتدا كاربران بايد در سايت ثبت نام كنند
  .ارسال ميگردد،كاربري جهت ورود به سايت به آدرس داده شده در فرم 

  
  ورود كابران -2-2

  .با ورود نام كاربري و رمز عبور در قسمت ورود وارد پنل كاربري مي شويد   
  
  پنل كاربران -2-3

 ارسال چكيده و اصل مقاله  
 ويراش چكيده و اصل مقاالت  
 طالع از وضعيت مقالها  
 جعبه يادداشت ها  
  مشخصاتويرايش 

 ارسال فايل  
 تغيير رمز عبور  

  
  
  
  



  

  
  
  
  بخش مديران  - 3
  

  مدير سيستم با نام كاربري و رمز عبور دريافتي قادر است وارد بخش مديريت سيستم گردد : ورود به سيستم.  
  

  روش تهيه اخبار ،اطالعيه،  معرفي نشريه، از الع رساني اعمطتمامي قسمت هاي ا: درج ،حذف و ويرايش اطالعات
 .دايناميك بوده و قابل درج ،حذف و ويرايش مي باشد ... و  مقاله، معرفي هيئت تحريريه و داوران

  
  قابل تمامي مشخصات كاربران كه در فرم ثبت نام وجود داشته  :مشاهده آمار و مشخصات شركت كنندگان

 .مشاهده است و امكان جستجو بر روي آنها وجود دارد 

  
  ق دسترسي به صفحات خاص مي باشد مدير اصلي سيستم قادر به تعريف مديران ديگر و دادن ح: تعريف مديران. 

  
  مدير سيستم مي تواند داوران را در سيستم معرفي كند و براي آنان نام كاربري و رمز عبور ايجاد : تعريف داوران

 .كند كه به صورت اتوماتيك براي آدرس پست الكترونيك آنان ارسال مي گردد 

  
  امكان پذير استتنظيم فرم داوري بصورت دايناميك : تنظيم فرم داوري. 

  
  مدير سيستم مقاالت ارسال شده را مشاهده مي كند و جهت داوري آنها را به داوران  : ارساليرسيدگي به مقاالت

  .مي نمايد ردارسال كرده و در صورت اخذ پذيرش داوران آنها را پذيرش ويا 
 
  مدير قادر است چندين مقاله را يكباره براي يك داور ارسال نمايد :ارسال گروهي مقاالت به داوران. 

  
  مدير قادر است بر اساس ميانگين امتيازات و يا تعداد پذيرش آن توسط داوران پذيرش : پذيرش نهايي مقاالت

 .نهايي را انجام دهد

  
 درج شماره هاي فصلنامه و درج مقاالت منتخب در آن شماره 

  
 نهاداتپيگيري و پاسخ به پيش 

  
  



  

  
 

  مدير سايت قادر به درج ،حذف و ويرايش منوي اصلي سايت است  :تنظيم منوي اصلي. 

  
  مدير سيستم چنانچه مايل به اضافه كردن يك : يد و قرار دادن آن در منوي اصلي طراحي يك صفحه جد

لينك آن را در منو اصلي  مي تواند آن صفحه را ايجاد كرده وصفحه جديد با اطالعات استاتيك بر روي سايت باشد 
 .سايت يا هر جا كه مايل بود قرار دهد 

  
  در صفحه اصلي سايت در قسمت مياني ،باكس هايي جهت درج اطالعات : طراحي يك جعبه در صفحه اصلي

  .تعبيه شده كه درج ،ويرايش و حذف آن كامال دايناميك مي باشد
  

  بخش داوران - 4
  

 پنل داوريقادر است وارد  كه مدير سايت تعيين و ارسال كرده يي و رمز عبوربا نام كاربر داور : ورود به سيستم 
 .سيستم گردد 

  
  ا در پنل داوري منوي كارتابل پذيرش داور ليست مقاالت ارسالي جهت پذيزش داوري ر: پذيرش داوري مقاالت

 .داوري آن موافقت خود را اعالم مي داردمشاهده كرده و در صورت تمايل به ،

  
 داور ليست مقاالت ارسالي جهت داوري را در پنل داوري منوي كارتابل داوري ، مشاهده كرده و از :  مقاالت  پذيرش

 .طريق فرم داوري آن را داوري خواهد كرد

  
  از طريق فرم داوري ، مقاالت را امتياز دهي خواهد كرد  داور: امتياز دهي مقاالت. 

  
  

  ساير امكانات - 5
  

 نام نويسنده و،موضوع مقاله ، چكيده مقاله وان مقاله امكان جستجو بر اساس عن 

 فايل راهنماي نويسندگان مقاله ، داوران و مديران سايت 


