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 جهت داوری مقاالت ICMMراهنمای تصویری استفاده از سایت 
 

 

 ابتدا با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید.( 1

 
 

 ( سپس در قسمت پایین سایت همانند تصویر زیر بر روی گزینه داوری مقاالت کلیک نمایید.2
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 ( پس از آن وارد صفحه داوری مقاالت خواهید شد.3

 یع فرایند داوری مقاالت قابل مشاهده است.ره راهنمای سدر این صفح 

    همچنین در این صففففحه مقاالت ددیدی که در هوزه شفففما آماده داوری هسفففتند و از  ری

 ارسال گردیده، به شما نمایش داده می شود. دهت داوری سرگروه داوری برای شما

  برای شروع داوری همانند تصویر زیر روی گزینهReview  

 کلیک نمایید. Cancelدر صورت انصراف از داوری بر روی گزینه و 

 

 
 

می شففوید که در این صفففحه   Review Formشففما وارد صفففحه  Review( با کلیلک بر روی گزینه 4

 عنوان مقاله همراه با چکیده آن قابل مشاهده است.

 .در این صفحه ابزاری دهت تسهیل در دستجوی مقاالت مشابه در دسترس است 

  قسففمت ب د فرم درReview    قرار گرفته که شففما برای داوری مقاله مورد ن ر به پرسففش

 های آن پاسخ دهید.

          شتر در زمانی دگیر هستید می توانید سی بی صورتی که نیازمند دستجو و برر در انتها در 

 بر روی گزینه ذخیره موقت ا العات کلیک نموده و در زمان دیگری داوری آن را کامل کنید.

  در صففورتی که داوری مقاله به پایان رسففیده اسففت بر روی گزینه ارسففال ا العات در پایین

 صفحه کلیک نمایید.

 .در انتها پنجره ای دهت تأیید ظاهر شده که درخواست تأیید و ارسال فرم را دارد 
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 یید پایگاه در خصوص ثبت داوری نمایش داده می شود.أ( در ادامه، پیام ت5

  می توانید داوری مقاله دیگری را آغاز نمایید. برگشت به بخش داوریبا کلیلک بر روی 

  خواهید شد. سایتبا کلیک بر روی بازگشت به صفحه اصلی وارد صفحه اصلی 

 

 


