
 )سامانه يكپارچه نشريات ادواري مبتني بر وب (سينا وب

 ارسال مقاله راهنمايالف ) 

 سينا وب ورود به سيستم -1

 . نام الزامي استتكميل فرم ثبت براي ورود به سيستم

 :مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد  براي ثبت نام در سيستم

 انگليسي طراحي شده  مورد نظر كليلك كنيد. سايت مجالت به دو زبان فارسي و ابتدا روي لينك مجله -
را به  نام كليك كرده و فرم مربوطه(ترجيحاً زبان فارسي)، روي گزينه ثبت انتخاب زبان مجله است. پس از

كامل خود را (به جز  دقت تكميل كنيد. تكميل مواردي كه با ستاره مشخص شده، الزامي است. اطالعات
 .كنيد نام كاربري و رمز عبور) ترجيحاً به زبان فارسي وارد

 از اين پس از طريق همين آدرس با شما تماس گرفته خواهد شد. .دقت وارد كنيد آدرس ايميل خود را به -
براي  مي شود.  تكميل و ارسال فرم ثبت نام، نام كاربري و كلمه عبور به آدرس ايميل شما ارسال پس از

پس از ورود به سيستم، كلمه عبور را  .ادامه كار، با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور وارد سيستم شويد
 .كاربري وجود ندارد تغيير دهيد. يادآور مي شود امكان تغيير نام

عبور، آدرس ايميل خود را در بخش مربوطه وارد كنيد. كلمه عبور جديد به  در صورت فراموشي كلمه -
 .دهيد ارسال مي شود. توصيه مي شود پس از وارد شدن به سيستم، كلمه عبور خود را تغيير آدرس شما

خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد. مسئوليت ورود درست اطالعات بر عهده  نام كاربري و كلمه عبور -
 .كنيد براي تغيير مشخصات و يا آدرس خود روي لينك مشاهده اطالعات شخصي كليك. شماست

 .ورود اطالعات داشته باشيد، با مدير سامانه تماس حاصل فرماييد چنانچه مشكل خاصي در -

 :هاي زير استداراي امكانات و قابليت براي استفاده نويسندگان وبسينا -    2

. شده وجود دارد در اين بخش امكان ارسال مقاله جديد و تكميل اطالعات مقاالت ارسال :جديد ارسال مقاالت*
فرم ارسال مقاله، الزامي است. چگونگي  براي ارسال مقاله جديد تكميل فرم ثبت نام و همچنين تكميل اطالعات

 .است نام در سيستم و ارسال مقاله در ادامه آمدهثبت

بازنگري يا در حال  در اين بخش مقاالتي كه مورد پذيرش قرار گرفته است و نيازمند :بازنگري مقاالت نيازمند*
مقاالتي كه به هر دليل در بازه زماني يك ماهه  شود. در اين بخش همچنين فهرست بازنگري است نمايش داده مي

وسيله نمايش داده مي شود. مشاهده آخرين وضعيت مقاالتي كه به بازنگري نشده و از سيستم حذف شده است
به  و نيازمند بازنگري و انجام اصالحات است در اين قسمت امكان پذير مي باشد. الزم شده  هيأت تحريريه پذيرفته



و در صورت تمايل اين  ذكر است مقاالتي كه به هر دليل در موعد مقرر بازنگري نشوند از سيستم حذف مي شوند
 .شود امكان وجود دارد تا مچدداً براي مجله ارسال

درخواست نويسنده  در اين بخش مقاالت آماده انتشار و همچنين مقاالتي كه بررسي آن با :شده مقاالت تكميل *
 .داده مي شود لغو شده و همچنين مقاالتي كه از طريق فراخوان ارسال شده است نمايش

 

 .كنيد براي دسترسي به امكانات آن روي لينك مربوط به صفحه شخصي، كليك پس از ورود به سيستم -3

 جديد ارسال مقاله -4

 ؛ تكميل اطالعات زير الزامي است براي ارسال مقاله جديد،

علمي-پژوهشي ؛ علمي-ترويجي؛ علمي- مروري مقاله : انتخاب نوع مقاله  4-1 



 

 .شود  در قسمت مربوطه وارداجباري نيست ولي عنوان كلي بايدعنوان كوتاه : ورود كردن عنوان وارد 4-2

 

  )اضافه كردن اطالعات نويسنده (نويسندگان 4-3

در صورتي كه . مقاله بيش از يك نويسنده دارد، اطالعات كامل نويسنده را در بخش مربوطه وارد كنيد در صورتي كه *
ضروري است. تمامي   ايشان در سيستم نام يكي از اين نويسندگان به عنوان نويسنده عهده دار مقاله مشخص شود، ثبت

. مقاله خواهد بودمسئول مكاتبات دفتر مجله با نويسنده 



 

. باشد  كلمه250 تا 150چكيده مقاله بايد بين : كردن چكيده مقالهوارد  4-4

 

 از يكديگر جدا ;و با عالمت ؛ يا   كليد واژه باشد7 تا 4 بايد بين كليدواژه ها: افزودن كلمات كليدي  4-5
. شوند



 

موضوعاتي باشد كه در بخش انتخاب  در صورتي كه مقاله شما مربوط به يكي از: انتخاب موضوع 4-6
. كنيد موضوع وجود دارد، موضوع مربوطه را انتخاب

 

 

 

 



 نشريهتوضيح خاصي در ارتباط با مقاله ضروري است براي  در ابن بخش چنانچه: توضيحات اضافي 4-7
. ارسال كنيد

 

بودن ارتباط با اصيل شرايط و ضوابط مجله را در براي ادامه كار در صورتي كه: پذيرش شرايط و ضوابط مجله 4-8
. توجه داشته باشيد كه ساير نشريات قبول داريد در بخش مربوطه عالمت بزنيد  براينكردنكار تحقيقي و ارسال 

شود كه در نشريه هاي داخلي و خارجي چاپ يا ارائه نشده باشد. همچنين صرفاً مقاله هايي در اين مجله منتشر مي
  محفوظ است و نويسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جاي ديگر نيست.نشريهحق چاپ مقاله، پس از پذيرش، براي 

البته پذيرش آن مشروط به وسيله نويسنده وجود دارد. به امكان پيشنهاد داور : داوران پيشنهادي  4-9
. است موافقت هيأت تحريريه

 



 : زير الزامي است هايسيستم نشريات علمي، ارسال فايل براي ثبت مقاله در: هاكردن فايلاضافه 4-10

 مقاله فايل نامه به سردبير مبني بر درخواست بررسي    *

 براي اطمينان از تكميل تمامي موارد درخواستي چك ليست فايل   *

 .نيز نباشد  مگابايت2اين فايل بايد بدون مشخصات نويسنده باشد و بيش از : اصلي مقاله فايل   *

 .كنيد ارسال جداول، نمودارها و تصاوير را به صورت جداگانه نيز *   

. كنيد در صورت نياز ساير اطالعات مربوط به مستندات مقاله را نيز وارد*   

 

 

 

 

 

 



ها براي ادامه كار روي لينك تكميل فايل پس از تكميل تمامي اطالعات و ارسال: تكميل ارسال مقاله 4-11
  .ارسال مقاله كليلك كنيد

. دارد اطالعات و ارسال مقاله، امكان ويرايش اطالعات وجود است كه تا مرحله تكميل كامل الزم به ذكر*

 

وضعيت مقاله  مشاهده آخرين- 5
به صورت   در صورتي كه مقاله شما.كنيد براي مشاهده آخرين وضعيت مقاله روي صفحه شخصي نويسنده كليلك

صورتي كه مقاله شما مورد پذيرش   ديده مي شود. در»مقاالت ارسال شده / نهايي«كامل ارسال شده باشد در بخش 
بازنگري مشاهده مي شود. مقاالت در حال بازنگري نيز در همين   در بخش قابل،باشدگرفته و نيازمند بازنگري قرار

. است قسمت قابل مشاهده
 



 
 

 
 

 



 راهنماي تدوين و پذيرش مقالهب)  

 - شرايط و ضوابط:1

نشريه از مقاله هاي تحقيقي و تحليلي اصيل كه در آن مطلب يا نظريه اي تخصصي داراي نوآوري، نكات علمي نوين 
و غير اقتباسي ارائه شده باشد، به ويژه از مقاله هاي برگرفته از پايان نامه ها كه طي آن نظري بديع مطرح شده  باشد، 

 استقبال مي كند و از چاپ مقاله هاي مبتني بر گردآوري يا ترجمه معذور است.

 شود كه در نشريه هاي داخلي و خارجي چاپ يا ارائه نشده باشد. صرفاً مقاله هايي در اين مجله منتشر مي

 محفوظ است و نويسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جاي ديگر نشريهحق چاپ مقاله، پس از پذيرش، براي 
 نيست.

 انتشار آثار ارسالي الزاماً به معناي هم رأي بودن با نويسندگان نيست و مجله مسئوليتي در اين زمينه ندارد.

 مجله در قبول، رد، اصالح، و ويرايش مقاله هاي دريافتي آزاد است.

 :كنند ارسال مقاله همراه به را ذيل مشخصات محترم،) گان(نويسنده -2

 به فارسي و انگليسي؛) گان(خانوادگي نويسندهنام و نام •

/  دانشگاه نويسنده ميزان  تحصيالت، رتبة علمي، گروه  آموزشي، نام  دانشكده، دانشگاه و شهر محل •
 به فارسي و انگليسي؛ نويسندگان

 معرفي نويسندة مسئول در صورت تعدد نويسندگان؛ •

 ؛درج نشاني پست الكترونيك نويسنده/ نويسندگان •

 نشاني، كدپستي،  شمارة تلفكس نويسندة مسئول؛ •

نويسندگان محترم، فايل الكترونيك مقاله هاي ارسالي را به همراه درخواست انتشار و مشخصات باال از طريق 
 ) و يا پست الكترونيك، به نشاني مجله ارسال كنند.CDپست عادي (در قالب

پذيرش اولية مقاله مشروط به رعايت نكات «راهنماي تدوين مقاله» و پذيرش نهايي و چاپ مشروط به تأييد 
  نتيجه به نويسنده اعالم خواهد شد.،شوراي داوري است. در هر صورت

 كلمه تجاوز نكند. درضمن، مقاله با 8000 صفحه باشد و درمجموع از25 و حداكثر 15صفحات مقاله حداقل 
  ارسال شود.pdf حروف نگاري و به همراه فايل Word 2007 در برنامة 13قلم بي لوتوس 



 واژه)، به دو زبان فارسي و انگليسي 7 كلمه) و واژه هاي كليدي (حداكثر 150داشتن عنوان، چكيده (حداكثر 
 براي همة  مقاله ها الزامي است.

 مقاله ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلي، نتيجه گيري و فهرست منابع باشد.

 معادل خارجي اسامي خاص، اصطالحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گيرد.

 شيوة استناد -3

 ارجاعات مقاله ، درون متني و به شيوة زير باشد:

براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل  قول مستقيم (داخل گيومه)، نام  خانوادگي نويسندة كتاب يا مقاله، 
 ) 1/210: ج1366 انتشار، شمارة جلد و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقيقي، سال

براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل قول غيرمستقيم، نام  خانوادگي نويسندة كتاب يا مقاله، سال انتشار و 
 )25 ـ 21/ 1: ج1366 شمارة جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقيقي،

 ):Nelson, 2003 115(ارجاعات درون متني غيرفارسي، به شيوة قبل و به زبان اصلي آورده شود. مثال: 

اگر از نويسنده اي در يكسال بيش از يك اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان 
  پس از سال انتشار، آثار از هم متمايز شوند.،، و...، در زبان هاي خارجي a،bفارسي و حروف 

در صورت استفاده از فرهنگ يا دانشنامه اي كه سرويراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز 
آورده  شود. اگر به مقالة خاصي ارجاع داده مي شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون 
پرانتز آورده شود. غير از موارد مذكور، نام فرهنگ يا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز 

 آورده  شود.

نخست آورده  شود و از كاربرد واژه هاي «همان»، «پيشين» و «مانند آن» در  ارجاعات تكراري، كامل و مانند بار
 متن و يا ترسيم خط به جاي نام مؤلف در منابع خودداري شود.

: در پايان مقاله، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع التين، براساس نام خانوادگي نويسنده، به ترتيب حروف الفبا منابع
 و به صورت زير ذكر شود:

 به صورت نام كتابنويسنده/ نويسندگان، نام  نويسنده/ نويسندگان (تاريخ  انتشار).  خانوادگي نامكتاب: 

 .نام ناشر ، نام مترجم يا مصحح، شمارة جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:ايتاليك (ايرانيك)



 به صورت نام نشريه نام خانوادگي نويسنده، نام  نويسنده (تاريخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، مقاله:
 ، سال نشريه، شمارة نشريه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.ايتاليك (ايرانيك)

: نام  خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (تاريخ دسترسي). «عنوان مقاله»، نام وب سايت (يا عنوان منابع اينترنتي
 نشرية الكترونيكي، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اينترنتي.

 


