راَىمای استفادٌ اس وزم افشار (( ژورنال ))
آموزش شماره  : 6روند کار داوران
دايران را مذیز سایت تعزیف می کىذ .وام کاربزی ي رمش عبًر کارتابل آوُا ،بزایطان اس طزیق ایمیل
ارسال می ضًد .پس اس آوکٍ فایل اس سًی مذیز بٍ داير ارسال گزدیذ ایمیلی مبىی بز ارجاع مقالٍ بٍ
داير ارسال میضًد .فایل جُت اخذ پذیزش دايری بٍ کارتابل پذیزش ارسال می ضًد.
داير بزای وقذ ي بزرسی مقاالت پس اس ایىکٍ يارد کارتابل خًد ضذ بایذ بٍ غًرت سیز عمل کىذ :
ابتذا بایذ بٍ قسمت کارتابل پذیزش بزيد.

پس اس مطاَذٌ مًضًع ي عىًان مقالٍ داير مطخع می کىذ کٍ وقذ ایه مقالٍ رار می پذیزد یا خیز.

در غًرت پذیزفته وقذ مقالٍ می تًاوذ جشئیات بیطتز مقالٍ ،اس جملٍ فایل ارسال ضذٌ تًسط کاربز را
مطالعٍ فزمایذ ي فزم دايری را در خػًظ آن تکمیل ومایذ.

ضکل -الف

در قسمت جشئیات بیطتز مقالٍ داير عاليٌ بز مطاَذٌ ی فایل ارسال ضذٌ تًسط کاربز ي تکمیل فزم
دايری (ضکل الف)  ،می تًاوذ فایل اغالح ضذٌ را ارسال کىذ (ضکل ب) ي وظزات یا پیطىُادات
خًدش را در قسمت تًضیحات اعالم ومایذ (ضکل ج) .

ضکل  -الف

ضکل – ب

ضکل  -ج

در قسمت دايری تطبیقی در غًرتی کٍ داير بٍ غًرت تطبیقی در وظز گزفتٍ ضذٌ باضذ ،مقالٍ
دریافتی اش تًسط مذیز مجلٍ را در ایه قسمت می تًاوذ مطاَذٌ کىذ  .تمام مزاحل ماوىذ کارتابل
پذیزش است با ایه تفايت کٍ فزم َای دايری کٍ تًسط سایز دايران تکمیل ضذٌ باضذ ،میتًاوذ
مطاَذٌ ي يیزایص کىذ.
بٍ عىًان مثال داير تطبیقی سیز مقالٍ سیز را در یافت کزدٌ :
دي جذيل پاییه وطان دَىذٌ ی ایه است کٍ ایه مقالٍ تًسط داير  4ي  5بزرسی ضذٌ است .داير 4
وقذ مقالٍ را پذیزفتٍ ي در خػًظ آن فزم دايری را تکمیل کزدٌ است ؛ َماوطًر کٍ گفتٍ ضذ داير
تطبیقی می تًاوذ ایه فزم را مطاَذٌ ي در غًرت لشيم تغییزاتی را اعمال ومایذ .اما داير  5وقذ ایه
مقالٍ را وپذیزفتٍ است.

