راهنمای نویسندگان
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تنظیمات پروفایل کاربر ،ارسال مقاله و پشتیبانی
نویسنده محترم ،پس از ثبت نام و ورود به سامانه پنل کاربری زیر برای شما قابل مشاهده است .در این صفحه شما میتوانید
اطالعات فردی خود را وارد یا ویرایش نمایید ،مقاله ارسال کنید و از وضعیت مقاله خود مطلع شوید همچنین در صورت بروز
مشکل میتوانید با پشتیبانی از طریق ارسال تیکت ارتباط برقرار نمایید.

پروفایل کاربر:
این قسمت شامل تنظیمات مربوط به پروفایل کاربر ،درخواست پشتیبانی و ارسال تیکت ،تغییر رمز و خروج از سامانه می باشد
پروفایل کاربر :برای ثبت اطالعات کاربری خود وارد قسمت پروفایل کاربر شوید  .این بخش شامل مشخصات ،نقش های
من ،اطالعات علمی و تحصیلی ،اطالعات تماس و مدیریت پست الکترونیک می باشد .در ذیل به معرفی هر یک از قسمت ها
می پردازیم:

مشخصات :در این قسمت الزم است اطالعات شناسنامه ای خود را وارد نمایید و همچنین در صورت داشتن تخصص و
شناسه پژوهشگر این موارد را نیز وارد نمایید( .کد ( ORCIDشناسه پژوهشگر)  ،مخفف Open Researcher and
 ،Contributor IDشامل  61کاراکتر حروف و اعداد است که به صورت انحصاری به یک دانشمند یا محقق داده می شود
که بصورت بی همتا قابل شناسایی می باشد .این کد شباهت زیادی به کد  DOIدارد ؛ با این تفاوت که  ، DOIتنها برای
مقاالت تخصیص می یابد .همچنین میتوانید از قسمت عکس کاربر ،برای پروفایل خود تصویر مناسبی بارگذاری نمایید.
ال زم به ذکر است پر کرد فیلد های ستاره دار الزامی می باشد همچنین پر کرد سایر قسمت ها نیز توصیه می گردد.
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در این قسمت نام و نام
خانوادگی ،شناسه
رایمگی و ایمیل خود را
مشاهده می نمایید
شناسه رایمگی کد
منحصربه فرد هر کاربر

در سامانه می باشد.

نقش های من:
اختصاص نقش به کاربرا تنها توسط مدیر نشریه امکا پذیر است .در این قسمت میتوانید نقش های مربوط به خود را
مالحظه نمایید و همچنین مشخص کنید که این نقش ها توسط سایر افراد دیده بشوند یا خیر.
این بدین معناست که اگر گزینه همه مرا ببینند تیک خورده باشد در صورت تمایل به پذیرفتن نقش در نشریات این امکا
برای نشریات فراهم باشد که بتوانند با استفاده از شناسه رایمگی ،شما را به نشریه خود اضافه کنند در غیر این صورت این
امکا وجود نخواهد داشت.
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اطالعات علمی :رتبه علمی و وابستگی سازمانی خود را وارد نمایید .در صورتی که عضو هیئت علمی هستید این مورد را
انتخاب نمایید و در غیر این صورت تیک آ را بردارید.

اطالعات تحصیلی :سطح تحصیالت خود ،رشته و دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نمایید  .در صورت تمایل میتوانید
آخرین مدرک تحصیلی خود را بارگذاری نمایید.
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اطالعات تماس :در این قسمت میتوانید اطالعات تماس ،آدرس و نشانی شبکه های اجتماعی خود را وارد نمایید .پر کرد
شماره تماس توصیه می گردد تا در صورت نیاز و در مواقع ضروری سردبیر بتواند با شما ارتباط برقرار کند .همچنین در
صورت تمایل برای تکمیل اطالعات میتوانید رزومه خود را نیز بارگذاری نمایید.

مدیریت پست الکترونیک :از آنجاییکه پست الکترونیک هر فرد هنگام ثبت نام به عنوا نام کاربری شخص در نظر گرفته
میشود و منحصر به فرد است ،چنانچه چند پست الکترونیک در اختیار داشته باشید و به هر دلیلی تمایل داشته باشید ایمیل
های ارسالی از طریق سامانه به پست الکترونیکی غیر از پست الکترونیکی که با آ ثبت نام انجام داده اید ارسال شوند
میتوانید پست های الکترونیک خود را وارد نمایید و پست الکترونیک مورد نظر را به عنوا پست الکترونیک اصلی انتخاب
نمایید.
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برای این منظور کافیست پست های الکترونیک خود را وارد نمایید و تغییرات را ذخیره نمایید سپس از قسمت مدیریت ،پست
الکترونیک مورد نظر را انتخاب کنید .در این حالت اولویت با تیک سبز مشخص میشود و پیغام ایمیل اصلی قابل حذف نیست
نمایش داده میشود.

نحوه ارسال مقاله:
برای ارسال مقاله از قسمت نویسنده ،ارسال مقاله را انتخاب نمایید.

انتخاب نشریه :در قدم اول الزم است نشریه موردنظر را که تمایل دارید مقاله خود را برای ایشا ارسال کنید از لیست
انتخاب نمایید و با زد گزینه تایید و ادامه به مرحله بعد بروید.
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مشخصات مقاله :در این صفحه مشخصات مقاله خود را به صورت کامل وارد نمایید.



نوع مقاله :با توجه به نوع مقاله خود یکی از موارد پژوهشی ،موردی ،مروری ،کارآیی بالینی ،مرور کتاب یا ترجمه را
انتخاب نمایید.
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عنوا مقاله :عنوا مقاله خود را وارد نمایید .در این قسمت گزینه ی مشابهت یابی عناوین قرار داده شده است که با
انتخاب این گزینه اگر عنوانی مشابه با عنوا شما در سامانه رایمگ ثبت شده باشد برای شما نمایش داده می شود.



کلیدواژه فارسی :کلیدواژه ها را وارد نمایید .تعداد کلیدواژه ها نباید کمتر از  3کلمه و بیشتر از  7کلمه باشد.
همچنین برای جدا کرد کلیدواژه تنها از یکی از  3جداکننده زیر استفاده نمایید.



چ کیده فارسی :در این قسمت چکیده فارسی مقاله خود را وارد نمایید .تعداد کلمات مجاز برای چکیده  052کلمه
می باشد.

در قسمت های بعدی عنوا  ،کلیدواژه و چکیده انگلیسی را مشابه قسمت باال پر نمایید.


منابع و ماخذ را به صورت کامل وارد نمایید و در انتهای هر منبع از کارکتر ##استفاده نمایید.



محوریت موضوعی مقاله خود را وارد نمایید.



فرم تعارض منافع :در این قسمت تیک گزینه تعارض منافع را بزنید و از لینک دانلود فرم تعارض منافع را دانلود
نمایید و بعد از تکمیل کرد اطالعات آ

را بارگذاری نمایید.

(فرم تعارض منافع توافق نامه ای است که نویسندگا یک مقاله اعالم می کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به
طور کامل اخالق نشر از جمله سرقت ادبی ،سو رفتار ،جعل داده ها و یا ارسال و انتشار دوگانه پرهیز نموده اند و منافعی
تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگا در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده اند).



حمایت سازمانی :اگر مقاله شما از حمایت سازمانی برخوردار است تیک این مورد را بزنید.

در تمامی مراحل در صورت نیاز به ویرایش می توانید با انتخاب گزینه مرحله قبل به مراحل قبلی رفته و در صورت مورد تایید
بود با زد گزینه تایید و ادامه به مرحله بعد بروید.
در ادامه نمونه ای تکمیل شده از قسمت مشخصات را مالحظه می نمایید:
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نویسندگان:
در این صفحه باید اسامی نویسندگا مقاله را وارد نمایید .سیستم به طور پیش فرض کاربری که اقدام به ارسال مقاله نموده
است را به عنوا نویسنده مقاله و نویسنده مسئول در نظر می گیرد .اگر مقاله شما بیش از یک نویسنده دارد شما می توانید با
زد گزینه نویسنده جدید ،اطالعات ایشا را وارد نمایید .الزم است تمامی اطالعات زیر شامل پست الکترونیک ،شماره تماس،
نام و نام خانوادگی به فارسی و التین  ،دانشگاه و دانشکده ،تحصیالت و رتبه علمی ایشا را وارد کرده و اطالعات را ثبت
نمایید.
در صورتی که کاربر مورد نظر شما در رایمگ حساب کاربری داشته باشد ،تنها کافی است تیک نویسنده ،کاربر جدید می
باشد؟ را بردارید و ایمیل ایشا را وارد نمایید .در این حالت سایر اطالعات ثبت شده ایشا نمایش داده خواهد شد.
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در صورتی که نویسنده جدید می باشد به این معنا که در رایمگ حساب کاربری نداشته باشد ،ضروری است تمامی اطالعات
ایشا را وارد نمایید.

برای تعیین نویسنده مسئول تنها کافی است از قسمت مسئول فرد مورد نظر را تیک بزنید تا به رنگ سبز در بیاید.
از نشانک ها برای تعیین ترتیب نویسندگا استفاده نمایید .ترتیب نویسنده ها می بایست مطابق با ترتیب نوشته شد اسامی
افراد در فایل مقاله باشد.
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داوران پیشنهادی:
شما میتوانید برای داوری مقاله خود ،داور مرتبط پیشنهاد دهید .برای این منظور مطابق با انتخاب نویسندگا گزینه افزود
داور پیشنهادی را انتخاب نمایید .اگر داورا مورد نظر عضو رایمگ بودند کافی است ایمیل ایشا را وارد نمایید و اگر عضویت
نداشتند اطالعات ایشا را به صورت کامل وارد نمایید .داورا پیشنهادی توسط سردبیر بررسی خواهند شد و در صورت تایید
مقاله برای ایشا ارسال خواهد شد.

فایل های مقاله:
در این قسمت الزم است فایل های مقاله خود را وارد نمایید .برای این منظور از لیست کشویی به ترتیب نوع فایل را انتخاب
نمایید.
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سپس فایل را بارگذاری کرده و ب ر روی گزینه بارگذاری فایل را کلیک نمایید .به همین ترتیب تمام فایل ها را بارگذاری
نمایید .پس از بارگذاری هر فایل به صورت لیست نمایش داده می شود.
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پس از بارگذاری فایل ها پیش نمایشی از اطالعات مقاله نشا داده می شود و در صورت تایید نویسنده ،مقاله ارسال می شود.
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در صورت تایید ،مقاله ارسال شده و در کارتابل شما با وضعیت جدید نشا داده می شود .همچنین اگر به هر دلیلی تمایل به
حذف مقاله خود داشتید ،تا قبل از مرحله کارشناسی می توانید مقاله را از کارتابل خود حذف نمایید.

وضعیت :بعد از ارسال مقاله ،برای پیگیری وضعیت مقاله خود به کارتابل مراجعه نمایید و وضعیت را مشاهده نمایید .مقاله
شما در هر کدام از مراحل کارشناسی تا چاپ نهایی ،با وضعیت های مختلف برای شما نشا داده خواهد شد.

در صورتی که مقاله در مراحلی به اصالحات نیاز داشته باشد ،وضعیت اصالحات برای شما نشا داده خواهد شد و می توانید
پس از انجام اصالحات در فایل های خود ،وارد قسمت پرونده خود شوید ،فایل های اصالح شده را بارگذاری و ذخیره نمایید و
مقاله را مجددا وارد مراحل بررسی قرار دهید.
اگر اصالحات از طرف کارشناس باشد وضعیت به "رفع نواقص ساختاری" تغییر می کند.
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پرونده را باز کرده و برای مشاهده اصالحات بر روی اصالحات کارشناسی کلیک نمایید.

اصالحات درخواستی را مشاهده کرده و پس از رفع موارد ،فایل های اصالح شده را در همین بخش بارگذاری نمایید.
از آنجاییکه با ذخیره کرد تغییرات در یک صفحه امکا ادامه انجام اصالحات وجود ندارد و تغییرات ذخیره شده و برای
کارشناس ارسال می گردد در صورتی که نیاز بود در چند قسمت اصالحات را انجام دهید ،الزم است در تمامی صفحات
تغییرات را انجام دهید و سپس تغییرات را ذخیره نمایید و نباید در هر صفحه گزینه ذخیره را انتخاب نمایید .برای مثال اگر
نیاز بود مشخصات نویسندگا را ویرایش نمایید یا در قسمت مشخصات مقاله یکی از قسمت ها را تغییر دهید و همچنین نیاز
بود فایل اصالح شده را ارسال نمایید ،می بایست در تمامی صفحات اصالحات را انجام داده و در انتها گزینه ذخیره را انتخاب
نمایید.
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پس از انجام اصالحات ،وضعیت در کارتابل شما به " انجام اصالحات کارشناسی " تغییر خواهد کرد.
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اگر اصالحات بعد از داوری و توسط سردبیر ارسال شده باشد ،وضعیت " ،انجام اصالحات داوری " خواهد شد.

پرونده را باز کرده و بر روی اصالحات داوری کلیک نمایید.

سپس اصالحات درخواستی داوری را باز کرده و اصالحات درخواستی را مشاهده نمایید .پس از انجام اصالحات درخواستی
فایل های اصالح شده را بارگذاری نمایید.
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الزم به ذکر است در صورتیکه سیاست نشریه به گونه ای باشد که فرم داوری را برای نویسندگا ارسال نماید در
همین قسمت می توانید نتیجه داوری مقاله خود را مشاهده نمایید.



فایل تغییرات مقاله :در این قسمت می توانید فایلی از تغییرات انجام شده در مقاله را به صورت هایالیت و جداگانه
در اختیار سردبیر قرار دهید.



فایل برای داور :شما می توانید توضیحات خود درباره موارد اشاره شده توسط داور را به صورت فایل برای داور ارسال
نمایید.

پس از بارگذاری فایل ها می توانید نظر خود را برای سردبیر یادداشت نمایید.
پرداخت ها:
برای نشریاتی که رایگا نیستند بعد از تایید مرتبط بود مقاله قبل از داوری و قبل از ویراستاری می بایست هزینه پرداخت
نمایید  .برای پرداخت این هزینه از کارتابل خود قسمت پرداخت ها ،روی آیکو موجود کلیک نمایید.

پرداخت وجه داوری را انتخاب نمایید.
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در این حالت پرداخت ها برای شما فعال می گردد و می توانید به یکی از دو روش پرداخت الکترونیکی و یا ارسال مشخصات
فیش واریزی اقدام به پرداخت نمایید.


هزینه ویراستاری را نیز به همین صورت پرداخت نمایید.

:Proofreading
پس از آ که مقاله شما تایید شد و توسط مدیر داخلی به شماره مورد نظر جهت چاپ اختصاص داده شد جهت بازبینی برای
شما ارسال می گردد تا تایید نهایی شود .در این حالت وضعیت در کارتابل شما " بازبینی نهایی " می باشد.
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پرونده خود را باز کنید و گزینه تایید نهایی را انتخاب نمایید.

بازپس گیری مقاله:
چنانچه به دالیلی از ارسال مقاله خود منصرف شده اید ،می توانید از کارتابل پرونده خود را باز کرده و از انتهای صفحه گزینه
بازپس گیری مقاله را انتخاب نمایید .شما تا زمانی می توانید اقدام به بازپس گیری مقاله نمایید که مقاله به مرحله داوری
نرسیده باشد.

پس از انتخاب گزینه بازپس گیری ،الزم است دلیل انصراف خود را یادداشت نمایید.
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در صورت بازپس گیری مقاله وضعیت در کارتابل شما به" بازپس گیری "تغییر خواهد کرد.

کاربر گرامی ،ضمن تشکر از همراهی شما ،به اطالع می رساند تمامی مراحل وضعیت مقاله شما از طریق ایمیل به شما اطالع
رسانی خواهد شد .همچنین خواهشمندیم جهت پیگیری وضعیت مقاله خود با نشریه مورد نظر در ارتباط باشید .قسمت تیکت
ها تنها مربوط به مشکالت فنی سامانه می باشد.
ارتباط با نشریات:
جهت ارتباط با نشریه از صفحه اصلی رایمگ نشریه مورد نظر را جستجو نمایید .شما به دو طریق می توانید نشریات را
جستجو نمایید:
 .6از طریق جستجو در نشریات در باالی صفحه
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 .0جستجو نام نشریه در قسمت نشریات رایمگ

سپس به صفحه اصلی نشریه هدایت خواهید شد
در این حالت مطابق تصویر ذیل می توانید از قسمت تماس با نشریه ،برای نشریه تیکت ارسال نمایید و سوال یا مشکل
خود را مطرح نمایید .همچنین از قسمت اطالعات تماس می توانید با نشریه مورد نظر تماس حاصل فرمایید.
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با آرزوی موفقیت
پشتیبانی سامانه رایمگ

25

