مراحل ارسال مقاله :
پس اص ٍسٍدثِ سبهبًِ ،سٍی گضیٌِ صفحِ شخصی کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ اسسبل هقبلِ جذیذ سا اًتخبة کٌیذ.
یک فشم دٍاصدُ هشحلِ ای دس اختیبس شوب قشاس هی گیشد .ایي فشم ثِ شوب کوک هی کٌذ توبهی فشآیٌذّبی
استبًذاسد اسائِ هقبلِ اص اًتخبة ًَع هقبلِ (پظٍّشی ،هشٍسیٍ ،غیشُ) تب اسسبل فبیل ّبی هشثَطِ اًجبم دّیذ.
صفحِ اختصبصی ًَیسٌذُ اص سِ ثخش تشکیل شذُ است :
 اسسبل هقبالت جذیذ هقبالت ًیبصهٌذ ثبصًگشی هقبالتی کِ ٍضعیت آًبى هشخص شذُ است.دس صَست اًتخبة گضیٌِ اسسبل هقبلِ جذیذ  ،فشم اسسبل هقبلِ ثبیذ ثِ دقت تکویل شَد .
 عٌَاى ،چکیذُ ٍ کلیذ ٍاطگبى اصلی سا ٍاسد کٌیذ.
دس صَستی کِ ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى دیگشی دس تْیِ ٍ تذٍیي هقبلِ هشبسکت داشتِ اًذً ،بم ،عٌَاى ٍ ًشبًی ایویل
آى ّب سا ثِ دقت ٍاسد کٌیذ .سبهبًِ دس ساستبی اطالع سسبًی  ،ثِ آى ّب ًیض ایویل اسسبل هی کٌذ.
 هَضَع هقبلِ سا اًتخبة کشدُ ٍ چٌبًچِ هَضَع ٍ حَصُ کبس تخصصی شوب دس فْشست هَضَعبت ًیست ثـِ هـذیش
سبهبًِ پیشٌْبد دّیذ.
 تَضیحبت تکویلی سا ٍاسد کشدُ ٍ دس ًْبیت فبیل اصل هقبلِ سا ثِ ّوشاُ سبیش هستٌذات (دس صَست لضٍم) دس سبهبًِ
ثبسگزاسی کٌیذ.
 تَجِ داشتِ ثبشیذ کِ ًَیسٌذُ هوکي است فبیل اشتجبّی سا دس سبهبًِ ثبسگزاسی کٌذ .ثٌبثشایي ،اثتذا اص هحل خیشُ
ٍیشایش ًْبیی فبیل اصلی هقبلِ اطویٌبى حبصل کٌیذ.
 تَجِ داشتِ ثبشیذ ثِ ٌّگبم ثجت هقبالت  ،اص دگوِ  Backهشٍسگش استفبدُ ًکٌیذ .ثب استفبدُ اص هٌَّْب ٍ گضیٌِ
ّبی هشثَطِ ،ثخش هَسد ًظش سا تکویل کشدُ ٍ دگوِ ثعذی سا دس پبییي صفحِ اًتخبة کٌیذ.
 اضبفِ کشدى سبیش ًَیسٌذگبى :
دس هَاسدی کِ چٌذ ًَیسٌذُ ثب ّوکبسی علوی ،هقبلِ ای سا اسائِ هی دٌّذ ،اطالعبت سبیش ًَیسٌذگبى سا ثب استفبدُ اص
ایي فـشم ٍاسد سبهبًِ کٌیذ.
 دس صَستی کِ افشاد دیگشی دس تْیِ ٍ تذٍیي هقبلِ هشبسکت داسًذً ،بم ٍ هشخصـبت
آًْـب سا ثـِ دقـت دس فـشم هشثَطِ ٍاسدکٌیذ .
 چٌبًچِ یکی اص آى ّب ثِ عٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل هکبتجبت است  ،هشخص کٌیذ .
 تشتیت قشاس گشفتي ًبم ًَیسٌذگبى سا ثب استفبدُ اص گضیٌِ هشثَطِ دس گَشِ سوت چپ پبییي فشم تعییي کٌیذ.
هقبلِ هَسد ًظش ،دٍ یب چٌذ ًَیسٌذُ داشتِ ثبشذ،
 دس هشحلِ اسائِ اطالعبت هشثَط ثِ ًَیسٌذُ ،اگشثبیذ ًَیسٌذُ عْذُ داس هقبلِ سا هشخص کٌیذ .دس غیش ایي صَست ،اسسبل
کٌٌذُ هقبلِ ثِ عٌَاى ًَیسٌذُ عْذُ داس هقبلِ هحسَة هی شَد.
 ثبسگزاسی فبیل هقبلِ :
پس اص اًتخبة فبیل اصلی هقبلِ ،دگوِ اسسبل فبیل سا اًتخبة کٌیذ .دس صَست ًیبص،تَضـیحبت الصم دس ساثطـِ ثـب
هحتـَای فبیل ّب اسائِ دّیذ .ثب اًتخبة گضیٌِ "ثعذی" چکیذُ ٍ هشخصبت هقبلِ شوب ًوبیش دادُ هی شَد .ثب
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اًتخـبة گضیٌـِ اسسـبل هقبلِ ،فشآیٌذ اسسبل هقبلِ ثِ پبیبى هی سسذ ایویل تأییذیِ دسیبفت اصل هقبلِ ًیض ثِ ًشبًی
ایویل شوب اسسبل هیشَدضویوِ کشدى فبیل ّب ثِ سبدگی اسسبل فبیل اص طشیق پست الکتشًٍیک است
اگش هقبلِ شوب حبٍی تصَیش یب ًوَداس است ،اص شوب خَاستِ خَاّذ شذ کِ تصبٍیش سا دس یک فبیل جذا رخیشُ کشدُ ٍ
اسسـبل کٌیذ دس ًْبیت ،هی تَاًیذ ثب هشخص کشدى ًَ فبیل اسسبلی (اعن اص هشخصبت ،اصل هقبلِ  ،یب تصبٍیش) ًسجت
ثـِ اسسـبل هقبلـِ اقذام کٌیذ تَجِ داشتِ ثبشیذ کِ فقط اسسبل اصل هقبلِ الضاهی است .فبیل ّبی اسسبلی دس ایي
ثخش ثبیذ دس قبلت یکی اص پشداصشگشّبی هتي (هبیکشٍسبفت آفیس ،التکست ،اٍپي آفیس ،پی دی اف ٍ غیشُ) ثبشذ .
سشدثیش یب هذیش سبهبًِ ًَ ،هقبالت دسیبفتی سا هشخص هی کٌٌذ.
 قجل اص اسسبل ًْبیی اهکبى حزف فبیل ٍجَد داسد.
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