
سلما

رابط محترما کنفرانس

جهت کار با سیستم کنفرانس لزما است به نکات زیر توجه نمایید. عدما توجه به نکات زیببر ممکن اسببت منجببر بببه
مشکلتی شود که نتوان آن ها را جبران کرد.

.ارسالتوافقنامهبهکارشناسکنفرانسها۱

 این تنها در صورت دریافت توافقنامببه توسببط کارشببناس کنفرانس هببا، سببایت را ه انببدازی و اطلعا رسببانی می شببود.
.توافقنامه را از سایت . .confnewsumac ir«و با انتخاب گزینببه «دانشببگاه فردوسببی مشببهد» از منببوی «خببدمات 

 دریافت کنید.

.ظاهرسایت۲

 پیکسل ارسال نمایید. همچنین بایببد متن اطلعا رسببانی۲۰۰ در ۱۰۰۰برای تغییر قالب سایت، یک تصویر با اندازه 
 پیکسل ارسال شود.۵۰۰کنفرانس مربوطه و یک تصویر از پوسترکنفرانس با عرض 

.آموزشسیستم۳

قبل از شروعا کار با سیستم کنفرانس ها فیلم های آمببوزش سیسببتم را مشبباهده نماییببد. بببرای مشبباهده فیلم  هببای
آموزشی به لینک زیر مرجعه نمایید:

http://confbase.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=128
.مدیریتایمیلها۴

یکی از مهمترین بخش هببای سیسببتم کنفرانس هببا، مببدیریت ایمیل هببای سیسببتمی می باشببد. بببه ازای بسببیاری از
فعالیت های صورت گرفته در سیستم، به صورت خودکار یک ایمیببل بببه یببک کبباربر یببا گببروهی از کبباربران (ماننببد

نویسنده، داور و مسئول بخش) ارسال می شود.

لیست ایمیل های سیستمی در بخش مدیریت ایمیل ها وجود دارد. لزما است متن فارسی و انگلیسی ایمیل ها خوانده
شود و متناسب با کنفرانس مربوطه تغییر کند. برای مثال، یکی از موارد مهم در ارسال ایمیل هببا، نمببایش جزئیببات
داوری هر مقاله در ایمیل ارسالی به نویسندگان مقاله است. بنابراین باید نوعا جزئیات قابل ارسال بببه نویسببندگان را
به کارشناس مربوطه اطلعا دهید. یکی دیگر از ایمیل های مهم، ایمیل مربوط به ثبت ناما کبباربر و انتسبباب نقش داور
می باشد که باید اصلحا شود. در صورت عدما بررسی و عدما هماهنگی با کارشناس کنفرانس ها، مسببئولیت هببر گونببه

خطا در ایمیل های ارسالی با رابط کنفرانس است.

.فرمداوریوتعیینحالتاپذیرش۵

نظر داوران از طریق فرما داوری در سیستم ثبت می شود. بنابراین لزما است فرما داوری پیش فرض را مشاهده کنیببد.
سپس مشخص کنید چه تغییراتی بایداعمال شود یا به شکل پیش فرض نمایش داده شود. لزما به ذکر است حبببتی
در صورت تأیید فرما داوری پیش فرض، باید اطلعا رسانی کنید در غیر این صورت ممکن اسببت در ثبت نتببایج داوری

مشکل پیش آید.

.رمزعبورمدیریت۶

، رمز جدید به کارشناس کنفرانس اعلما گردد تا در مواقع ضروری در حلadminدر صورت تغییر رمز عبور کاربر 

مشکل مدیریت سیستم به شما کمک کند.
.واریزوجه7

 در صورت وجود واریز وجه به صورت اینترنتی یا فیش، یک بار باید پرداخت فیش و پرداخت اینترنتی توسط رابببط
تست گردد. واریز شدن وجه در شماره حساب اعلما شده به بانک به معنای تأیید فرآیند واریز وجه می باشد.



همه موارد بال باید توسط رابط کنفرانس تست شود و با کارشناس کنفرانس ها هماهنگ شببود. در غببیر این صببورت
مسئولیت هر گونه ایراد در سیستم کنفرانس مربوطه با رابط کنفرانس است. در صورت داشببتن هببر گونببه سببوال بببا

کارشناس کنفرانس ها تماس گیرید.

موفق باشید- کارشناس کنفرانس ها


