جهت شرکت در “اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار” و ارسال مقاله ابتدا
الزم است در وبسایت همایش ثبت نام نمایید.

پس از ورود به وبسایت همایش روی گزینه ثبت نام کلیک کنید تا وارد صفحه ثبت اطالعات شخصی شوید.

در صفحه ثبت اطالعات شخصی اطالعات مورد نیاز را وارد نمایید .خواهشمند است در وارد کردن نام کاربری دقت فرمایید،
زیرا در صورت فراموش کردن نام کاربری بازیابی گذرواژه به صورت خودکار امکان پذیر نمیباشد و برای بازیابی گذرواژه
باید با ایمیل همایش مکاتبه نمایید.
ICSSD۲۰۱۹@uok.ac.ir.

پس از وارد نمودن اطالعات ثبت نام یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی به ایمیل وارد شده در زمان ثبت مشخصات شما ارسال
خواهد شد .روی لینک موجود در ایمیل کلیک کنید تا حساب کاربری شما فعال شود .امکان دارد که این ایمیل وارد بخش
) (spamاسپم گردد.
برای ورود به حساب کاربری خود روی گزینه ورود به همایش کلیک کرده و نام کاربری و گذرواژه را وارد نمایید.

پس از ورو د به حساب کاربری در قسمت سمت راست صفحه روی منوی مقاالت کلیک کنید تا زیرمنوی آن باز شود .سپس
روی گزینه ارائه مقاله جدید کلیک کنید تا صفحه مربوط به ارسال مقاله باز شود.

در صفحه باز شده مشخصات مربوط به مقاله خود را وارد نمایید.

در قسمت چکیده بخشهای مختلف مقاله خود را قسمتهای مشخص شده (مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث و منابع) وارد
نمایید و در نهایت روی گزینه تایید کلیک کنید.

در «گام دوم-نویسندگان» اطالعات مربوط به سایر نویسندگان مقاله را وارد نمایید و روی گزینه تایید کلیک کنید .پس از وارد
کردن اطالعات نویسندگان روی «گزینه گام -۳مستندات» کلیک کنید تا وارد مرحله بعد شوید.
نکته :در صورتی که مقاله تنها یک نویسنده دارد میتوانید از این مرحله عبور کرده و روی گزینه گام  ۳مستندات کلیک
کرده تا وارد مرحله بعد شوید.

در این مرحله نوع مقاله را انتخاب کرده و در قسمت … Browseفایل ورد و پی دی اف مقاله خود را انتخاب نموده و در
نهایت روی گزینه تایید کلیک کنید و وارد مرحله بعد شوید.

در مرحله آخر گزینه ارائه به دبیرخانه را زده و پس از ارسال منتظر داوری مقاله باشید .حال در قسمت مقاالت ارائه شده
میتوانید مقاله و نتیجه داوری آن را مشاهده کنید.
در صورت پذیرفته شدن مقاله بایستی در بخش مربوط به هزینههای ثبتنام با انتخاب دقیق نوع درخواست ،نسبت به پرداخت
هزینه اقدام نمایید.

نکات ضروری
 -۱پیش از ثبت مقاله ،حداکثر تالش خود را جهت ارتقا کیفیت مقاله بر اساس استانداردها و اصول مقاله نویسی در فرمت
ارائه شده در کنفرانس بفرمایید .لذا در صورتی که فرمت نگارش مقاالت (موجود در وبگاه کنفرانس) رعایت نشود ،مقاله از
برنامه کنفرانس حذف خواهد شد.
 -۲در صورتی که عدم رعایت امانت داری علمی در نگارش مقاله در هر زمان اثبات شود ،مقاله از برنامه و مجموعه مقاالت
همایش حذف خواهد شد و موضوع به نویسندگان مقاله و دانشگاه یا موسسهی مربوطه اطالع داده خواهد شد.

