شرکت پویش گران نیک دانش گر _ پند
واحد پشتیبانی
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زمان بازنگری59/80/71:

محدوده کاربری :پند  ،مجالت  ،آموزش

داوری
داوران محترم ،با توجه به ایمیلی که از طریق سامانه برای شما ارسال می شود ،امکان ورود به سامانه وجود دارد.

-1در صورت عدم
دسترسی به نام کاربری
و کلمه عبور از این

-2آدرس مقاله :پس از

لینک استفاده کنید.

ورود به سامانه از لینک
مقاله استفاده کنید.

-1

-2
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پس از ورود به سامانه مجالت با کلیک روی گزینه "صفحه اصلی کاربر" در صفحه ای باز می شود که در آن عنوان مجالت
با هر نقشی که در آنها عضویت دارد نمایش داده میشود.
قابل ذکر است از قسمت حساب کاربری من با کلیک بر روی "ویرایش مشخصات کاربری" و "تغییر رمز عبور" اطالعات
اولیه کاربر قابل تغییر است.
همانطور که در زیر نمایش داده شده است ،داور پس از ورود ،نشریاتی که در آن عضویت دارد نمایش داده می شود .برای
انجام فعالیت داوری در نشریه مد نظر بر روی گزینه " در حال بررسی " کلیک نمایید.

پس از مشاهده لیست مقاالت ارجاع داده شده به شما ،بر روی عنوان مقاله مد نظر کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.

مقاالتی که شما داوری کرده اید

مقاالتی که برای شما جهت داوری ارسال

در این قسمت مشاهده می شود.

شده در این قسمت مشاهده می شود.
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بسسسا توجسسسه بسسسه عنسسسوان و کیسسسده
مقالسسه نسسسبت بسسه پسسذیرش داوری
و یا رد داوری اقدام نمایید.
لطفسسسا بسسسه زمسسسان بنسسسدی کسسسه از
طسسرس سسسردبیر اعسسالم مسسی شسسود،
دقت الزم را بفرمایید.

پس از پذیرش داوری مقاله ،فایل متن مقاله برای شما ارسال می شود و امکان بررسی و داوری آنرا دارید.

پسسس از دانلسسود مقالسسه ،عسسالوه بسسر تکمیسسل
فسسسسرم داوری مرتبمتقسسسسسمت )4امکسسسسان
ارسسسسال مسسستن مقالسسسه کسسسه در آن نکسسساتی
نوشسسسسته شسسسسده در قسسسسسمت  5امکسسسسان
پذیر است.

در پایان تصمیم نهایی خود را از گزینه های این قسمت
انتخاب کنید سپس برای سردبیر ارسال فرمایید.
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