
 راهنمای ارسال مقاله:

 مجلهثبت نام در 

 ثبت نام کنید. بنابراین، فرم عضویت را تکمیل کنید.  وب سایت مجلهعنوان یک کاربر در پیش از فرستادن مقاله، باید به

 ثبت نام 

 .ثبت نام و ورود به سایت برای ارسال کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن الزم است

 ارسال مقاله  به صفحه نرفت

 گردید.وارد مرحله اول از ارسال مقاله می با کلیک بر روی دکمه 

 

 (Start) نمایی کلی از مرحله اول ارسال مقاله -1شکل 

http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/user/register
http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/login


 

 نمای نزدیکتر از مرحله اول همراه با توضیح قسمت های آن -2شکل 

 Commentsدر قسمت  می باشدکنیم و چنانچه توضیحی در مورد مقاله نیاز را انتخاب می Articleگزینه  Sectionدر قسمت 

for the Editor کنیم.وارد می 

 شویم.کنیم تا وارد مرحله دوم کلیک میدر نهایت روی دکمه 

 

 (Upload Submission) از مرحله دومکلی نمایی  -3شکل 

 باشد:مرحله دیگر می 3این مرحله خود شامل 

 اولمرحله 

 کنیمرا انتخاب می  Articleگزینه 

 در این مقاله مورد در توضیحی نیازدر صورت 

 قسمت وارد می کنیم.



 

 Article Componentهای نمایش گزینه -4شکل 

 - Upload File : در این مرحله در قسمتArticle Component 4)در شکل ها با توجه به نیاز شما یکی از گزینه 

فعال می شود   ایید بعد از انتخاب گزینه مورد نظر انتخاب نمرا آمده است( 

کلیک می کنیم تا وارد مرحله  روی دکمه بارگذاری نمایید. سپس را می توانید آن فایل مورد نظر  Drag and Dropکه با 

 بعد شویم

 

 Upload Submission Fileمرحله دوم از مراحل  -5شکل 

- Review Details :توانید آن را ادیت دهد که در صورت نیاز میهای شما را نشان میجزئیات فایل و انتخاب در این قسمت

 کنیم تا وارد مرحله بعد شویم.کلیک می سپس روی دکمه  نمایید.

 

 Upload Submission Fileمرحله سوم از مراحل  -6شکل 



- Confirm :توانید با کلیک بر روی دکمه دارید میهای دیگری هم در این مرحله اگر نیاز به آپلود فایل

کلیک نموده و در  در غیر اینصورت روی دکمه  بایست تکرار نمایید.که مجدد همان مراحل باال را میاضافه نمایید. آن را 

 کلیلک نمایید تا وارد مرحله سوم شوید. صفحه باز شده روی دکمه 

 

 

 (Enter Metadataنمای از مرحله سوم ) -7شکل 

 کلیک نمایید تا وارد مرحله چهارم شوید. ی دکمه و رو دیتای مقاله را وارد نمودهادر مرحله سوم مت

 

 (Confirmation) چهارمنمای از مرحله  -8شکل 

مقاله کامل شده و شما می توانید مقاله را با کلیک روی دکمه  بارگیریبه شما اعالم می شود که مراحل در این مرحله 

 ارسال نمایید.


