
 راهنماي تصویري بررسی آثار توسط کارشناسان نشریات دانشگاه ها

 

 "را انتخاب کرده و  "کارشناس"مرحله اول: این مرحله انتخاب نوع کاربري است که شما باید کاربري
 را کلیک کنید. "ثبت به عنوان کارشناس 

 
 

نمایید. این نامه باید از طرف مرحله دوم: در این مرحله نامه تاییدیه کارشناسی خود را بارگذاري 
همچنین نامه تاییدیه باید در سربرگ  دانشگاه مربوطه صادر شود. معاونت فرهنگی و دانشجویی

 دانشگاه و داراي مهر و امضاي معاونت فرهنگی و دانشجویی باشد.



 

 

مرحله سوم: بعد از بارگذاري نامه تاییدیه کارشناسی و وارد کردن اطالعات درخواستی، روي بخش 
 س از تایید دبیرخانه فعال گردد.کلیک کنید تا حساب شما پ "ثبت به عنوان کارشناس"

 



مرحله چهارم: بعد از این که شما به عنوان کارشناس ثبت نام کردید، پیامی در کادر سبز رنگ براي 
شما نمایش داده می شود مبنی بر اینکه اطالعات شما به عنوان کارشناس به درستی ثبت گردیده و 

 شما باید منتظر تایید از طرف دبیرخانه باشید.

 
 

، می توانید از طریق نام کاربري و مرحله پنجم: پس از تایید حساب شما از طرف دبیرخانه جشنواره
در این مرحله بر روي دکمه ورود کلیک کنید  مرحله بعد شوید. رمز عبوري که تعریف نموده اید وارد

 تا وارد حساب کاربري خود شده و به بررسی آثار ارسالی بپردازید.

 

 



 

 

ه هاي مختلف شما در این مرحله می توانید به آثار ارسالی به تفکیک گروه ها و رست :ششممرحله 
تا آثار  روي بخش جستوجو کلیک کنید مورد نظرس از انتخاب گروه و رسته دسترسی داشته باشید.پ

براي بررسی هر اثر باید روي گزینه ي  ارسالی در آن رسته و گروه براي شما نشان داده شود.
 کلیک نموده تا صفحه ویژه هر اثر براي بررسی نمایش داده شود. "بررسی اثر"

 

 
قبل، صفحه زیر براي شما نمایش در مرحله  "بررسی اثر"پس از کلیک برروي گزینه : هفتم مرحله

داده می شود.در این مرحله مشخصات اثر ارسالی و فایل اثر براي شما قابل مشاهده است.اطالعات 
اثر در این مرحله باید بررسی شود و خود اثر نیز باید مشاهده شده و چنانچه اثر و مشخصات آن 

 مورد تایید بود، بر روي گزینه ي تایید اثر کلیک نمایید.



 
 

: این مرحله مربوط به تایید نهایی اثر یا نشریه ارسال شده است.اگر در مرحله قبل هشتممرحله 
پیام زیر براي شما نمایش داده می شود که با کلیک بر روي گزینه تایید اثر را انتخاب کرده باشید 

 شد.اثر مورد نظر تایید شده و از فهرست آثار شما حذف خواهد  "تایید اثر "گزینه ي 

 
 



: پس از تایید اثر، پیامی در کادر سبزرنگ  براي شما نشان داده می شود که مبنی بر تایید نهم مرحله
باید تمامی این  ،موفقیت آمیز اثر است. توجه داشته باشید که براي هر اثر موجود در لیست شما

 مراحل طی شود.

 
 

را انتخاب کند. در  "نقص اثر"به دالیلی گزینه : کارشناس عالوه بر تایید اثر می تواند بنا دهممرحله 
دالیل نقص اثر  این بخش چنانچه گزینه نقص اثر انتخاب شد باید دلیل انتخاب این گزینه بیان شود.

 در باکس مخصوص خود اعالم شده است که کارشناس باید یکی از دالیل را انتخاب کند.

مبنی بر نقص اثر با موفقیت  ی در کادر سبز رنگیامر شما نقص اثر را انتخاب کردید، پدر نهایت اگ
 براي شما نشان داده خواهد شد. انجام شد

 
کارشناس باید حتما نشریات ارسالی در قسمت بررسی توالی انتشار را نیز تک تک بررسی نکته مهم: 

 و تایید نماید.
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