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وب سایت تشویق مقاالت استفاده ازراهنمای   

  
 ورود به منوی اصلی سایت  -1
 ویرایش اطالعات شخصی  -2

 سیستم تشویق مقاالت  -3

 پسوردتغییر  -4

 بخش اعضاءورود به منوی اصلی :  -1

یا كليك بر روي لينك تشویق ?http://sw.tums.ac.ir/login.asp?Redirect=/index.asp با تایپ این آدرس 

 شوید: مي  زیرصفحه وارد مقاالت در صفحه اصلي دانشگاه 

 
 

ایميل دانشگاه استفاده  passwordو   usernameچنانچه عضو هيئت علمي دانشگاه هستيد براي ورود به بخش اعضاء از *

 :   كنيد  register كنيد در غير اینصورت

 كليك نمائيد:  submitدر این قسمت تمامي فيلدها را تکميل نموده و روي دكمه 
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بعد از فعال كردن ثبت نامتان از طریق ایميلي كه در این مرحله برایتان  .ديرا مشاهده مي نمای زیرپيغام مرحله بعد از این 

)این مرحله  وارد صفحه اصلي شوید passwordو   usernameبه صفحه ورود رفته و با وارد كردن ارسال مي شود مي توانيد

  براي اعضاي هيئت علمي كه از نام كاربري و كلمه عبور ایميلشان استفاده مي كنند لزومي ندارد.(
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 ویرایش اطالعات شخصی -2

 

ین لينك وارد شوید و عات شخصي تغييري حاصل گردید با كليك كردن روي االچنانچه در هر یك از فيلدهاي مربوط به اط 

 تغييرات را اعمال نمائيد: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم تشویق مقاالت  -3

 این سيستم شامل سه مرحله است:

 ثبت مشخصات مقاله  -

 ثبت نویسندگان مقاله  -

 آپلود فایل  -

  

  مرحله اول: ثبت مشخصات مقاله 

ثبت مقاله با كليك كردن روي ارسال مقاله نمایش داده مي شود كه اولين مرحله زیر تصویر  ورود به این قسمت  بعد از 
 آغاز مي شود:  صفحهدر قسمت چپ جدید 
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 .كليك نمائيد submit در انتهاي صفحه روي دكمه  را تکميل نموده و سپس اطالعاتثبت مقاله در قسمت *  

 
 

  مرحله دوم: ثبت نویسندگان مقاله 

چنانچه شما نویسنده مسئول مقاله هستيد گزینه خودم و نویسنده مسئول را انتخاب نموده و سایر فيلدها را نيز تکميل 

كليك نموده و  اضافه کردن نویسنده بعدیدر صورتي كه مقاله شما بيش از یك نفر نویسنده داشت روي لينك  .نمائيد

. در هر يك نموده و وارد منوي بعدي شویدلك به مرحله بعدی بروبر روي لينك  وارد كردن تمام نویسندگانپس از 

 نام نویسندگان و ترتيبشان را در صفحه زیر تغيير دهيد.مرحله تا قبل از ارسال مقاله مي توانيد اطالعات مقاله از جمله 

 
 

  مرحله سوم: آپلود فایل 

)و نه مقاله اي كه براي مجله ارسال كرده  شدهچاپ مقاله یل امرحله آخر آپلود كردن فایل است به این صورت كه ف

  .ديینماارسال و آپلود در سامانه بودید( و یا صفحات اسکن شده آنرا 

و در صورتيکه از اطالعات وارد شده اطمينان دارید، در صفحه اصلي بخش تشویق پس از اتمام مراحل قبلي پایان در 

در این صورت دقت نمایيد كه فقط  .نموده و مقاله را ارسال نمائيدكليك فلش آبی   عالمتروي مقاالت )تصویر زیر( 

 "قفل"و در مدت بررسي نيز امکان ویرایش اطالعات مقاله را نخواهيد داشت )مقاله  مقاله شما مورد بررسي قرار مي گيرد

  خواهد شد(: 
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تغيير ميابد. پس از  در دست بررسیبه  منتظر ارسالوقتي مقاله را ارسال نمودید وضعيت آن در جدول مقاالت از 

  بررسي كارشناسي )از جمله در مورد كامل بودن اطالعات مقاله و نمایه ها( سه وضع ممکن است پيش آید:

وارد نقص را به صورت یادداشت به كارشناس واحد مدر این صورت  :)برگشت برای اصالح( نقص در اطالعات -1

صفحه شما ارسال مي كند. همزمان ایميلي برایتان ارسال مي شود كه وجود یادداشتي براي مقاله را به شما خاطر 

 ارسال نمایيد. مجدداً بدیهي است پس از رفع اشکال در اسرع وقت مقاله را جهت بررسينشان مي كند. 

مقررات موجود، تسهيالت یاد شده به مقاله شما تعلق نگيرد، این موضوع در صورتيکه طبق  عدم شرایط پرداخت: -2

 و علت آن در صفحه شخصي شما و همچنين در ایميلي كه برایتان ارسال مي گردد اعالم مي شود.

زماني كه مبلغ تشویق مقاله به حساب شما واریز شده باشد،  و در صورت وجود شرایط پرداخت آماده پرداخت: -3

 و ایميلي نيز برایتان ارسال مي گردد. دغيير ميابت شدپرداخت  به تایید شداز وضعيت مقاله 

 

 رمز عبورتغییر  -4 

 رمز خود را تغيير دهيد . با تکميل این قسمتراي تغيير رمز خود مي توانيد ب  
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 شرايط پذيرش اوليه كتب ارسالي جهت چاپ و طرح در شوراي انتشارات دانشگاه 

 ارائه دو نسخه از كتاب همراه با درخواست از طرف نویسنده یا مدیر گروه .1
 طرح درخواست در شورای انتشارات و تعیین داور .2
 انجام داوری و جمع آوری نظرات داور .3
 طرح نظرات داوران در شورای انتشارات .4
 انعكاس تصمیم شورای انتشارات به نویسندگان .5
 شده توسط شورای انتشارات انجام اصالحات خواسته .6
 بررسی نسخه اصالح شده توسط داور .7
 تصمیم نهائی توسط شورای انتشارات .8

 به واحد انتشارات CD تحویل نسخه نهایی و .9
 تماس از طرف چاپخانه جهت تائید نهائی .10

 

  كليه كتب باید دارای مشخصات ذیل باشند:

 و خطوط منظم یك درمیان تایپ شده باشند.  A4پیش نویس كتاب ها در كاغذ  

 صفحه )پس از فرمت در زمان چاپ در قطع وزیری( باشد.  150حداقل صفحات كتاب  
 شناسنامه .  
 فهرست كامل مندرجات .  
 مقدمه )شامل هدف از تالیف یا ترجمه و نوع مخاطبین(.  
 استفاده شده باشد(. واژه نامه )ترجیحاً دو زبانه اگر از زبان بیگانه هم  
 كلیه جداول و نمودارها به فارسی و دارای شماره گذاری منظم و دارای ماخذ باشند.  
 دستور زبان فارسی و آیین نگارش در كتب ارائه شده رعایت شود.  
 ذكر ماخذ و منابع به صورت كامل و هماهنگ.  
 ایستی ترتیب ذكر اسامی كتباً ارائه گردد. در صورتی كه مولفین یا مترجمین بیش از یك نفر باشند ب 
 در صورت ضرورت استفاده از نام داروها در متن كتاب، نام ژنریك آنها قید گردد.  
 حتی المقدور از معادل فارسی كلمات استفاده شده باشد.  

 

  در خصوص كتب ترجمه ای لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گيرد:

 صاحب امتیاز كتاب. اجازه رسمی برای ترجمه از

طبق مصوبه ی شورای انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه این مجوز هیچ گونه اقدامی  : توضيح مهم* 

 برای كتاب های ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

 (. Up to Dateكتب ترجمه شده از آخرین چاپ و روز آمد باشد )
 در كتب ترجمه شده اصل كتاب یا فصول ترجمه شده ارائه شود. 

 مترجمین كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب می توانند آن را ارائه نمایند.  
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 شرايط پذيرش اوليه كتب ارسالي جهت درج لوگو )آرم( دانشگاه 

 كتب تاليفي:  

 ارائه یك نسخه از كتاب به همراه درخواست از طرف صاحب اثر  

 ارسال كتاب جهت داوری 

 جمع آوری نظر داور و در صورت نیاز انعكاس به صاحب اثر جهت اعمال نظر داور

 اخذ تصمیم نهایی در خصوص صدور مجوز آرم بر مبنای نظر داور

  

  ای لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: در خصوص كتب ترجمه

  
 كتاب.اجازه رسمی برای ترجمه از صاحب امتیاز 

طبق مصوبه ی شورای انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه این مجوز هیچ گونه اقدامی  : توضيح مهم* 

 برای كتاب های ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

 (. Up to Dateكتب ترجمه شده از آخرین چاپ و روز آمد باشد )

 در كتب ترجمه شده اصل كتاب یا فصول ترجمه شده ارائه شود. 

 مترجمین كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب می توانند آن را ارائه نمایند.  

 

 درخواست امتياز كتاب ها 

  برای درخواست امتیاز كتب چاپ شده ارائه نامه درخواست از سوی یكی از نویسندگان، مدیر گروه یا معاونت پژوهشی
 مربوطه به همراه ارائه یك نسخه از اصل كتاب ضروری است. 

 امتیاز، كتب  3ای حداكثر  امتیاز كتب توسط كمیته های شورای انتشارات به این ترتیب منظور می گردد؛ كتب ترجمه
 امتیاز.  15امتیاز و كتب تالیفی حداكثر  10گردآوری حداكثر 

  در مرحله تعیین امتیاز كتاب باید چاپ شده باشد و ارائه پرینت یاCD  .مورد قبول نمی باشد 
 عیین امتیاز توسط شورای انتشارات گواهی امتیاز تخصیص یافته برای كل كتاب صادر می شود. بعد از ت 
  شورای انتشارات معاونت پژوهشی تنها مسئول تخصیص امتیاز كلی كتاب است و تقسیم امتیاز بین نویسندگان و

 سایر جزئیات توسط هیات های محترم ممیزه انجام می گیرد. 

 

  

 


