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 قدمهم

اریخ تشمسی و  1397از ابتدای سال  باید ،کشور مختلف علوم پزشکیهای رشته اندرکاران نشریات علمیکلیه دست

 کنند،نتشر میه خود مقاالتی که در نشریکلیه م( PDFبا فرمت )فایل در (، 2018متناظر آن در سال میالدی )بهار سال 

 (سئول مکاتباتممؤلف ویژه مؤلف اول و ه ب)آن مقاالت ( Authors) مؤلفینرا در کنار نام هر یک از شناسه ارکید آیکون 

مقاالت  HTMLشود در فرمت همچنین توصیه می درج نمایند.لینک شده است،  ،که به شناسه ارکید هر مؤلفدر حالی 

 نیز چنین وضعیتی برقرار شود.

 ،سترسی زیرو آدرس دبا عنوان برای کسب اطالعات بیشتر در مورد شناسه ارکید و آیکون آن، به فایل آموزشی  توجه:

 مراجعه فرمایید:

 آموزش برای پژوهشگران و مؤلفین مقاالت:

 شناسه ارکید چیست؟

 چطور شناسه ارکید مختص به خود را تهیه کنیم؟
URL: 

http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=86 
 

 

 وبدر  در محتواهای منتشرشده مؤلفین )نویسندگان(درج شناسه ارکید  ضرورت

در همه  را رکیدشناسه انشریه باید یک اندرکاران دست، در این صورت، مقاله باشد از نوع محتوای منتشرشده در وب،اگر 

له ، و همچنین متادیتای مقاEPUB، و HTML ،PDFوب سایت نشریه، منجمله این محتوای منتشرشده در های فرمت

 هند.مربوط، نمایش د

 نکته:

مقاله در وب سایت نشریه، شناسه ارکید خود را  (میتساببارگذاری و ارسال )مؤلفین مقاالت موظف هستند در هنگام 

اعالم نمایند. در حال حاضر، در وب سایت اکثر نشریات، در زمانی که به دست اندرکاران آن نشریه نیز به نحو مقتضی 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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خود در وب سایت نشریه است، فیلدی برای درج شناسه ارکید  مقاله( metadata)مؤلف در حال واردکردن متادیتای 

در صورتی که چنین امکانی وجود نداشت می توان مطابق دستورالعمل  قرار می گیرد.وی  مؤلفین آن مقاله نیز در دسترس

یا اینکه شناسه ارکید مؤلفین مقاله را در صفحه اول فایل حاوی اطالعات  ،نشریه عمل کردآن  )مؤلفین( نویسندگان

 مؤلفین مقاله، درج نمود.

 

 یک مقالهدر فایل  ،نمایش شناسه ارکید مؤلفین حالتهایانواع 

 .ؤلفم( آن به شناسه ارکید هر Link( قراردادن آیکون ارکید در لیست مؤلفین مقاله؛ و متصل کردن )الفروش 

 مثال:

Article Title 

Author A , Author B , Author C, Author D, Author E  

 

 Full) و آن را به شناسه کامل ارکیدنمایند را در کنار نام مؤلف درج می( آیکون شناسه ارکید )یعنی: در این روش، 

iD URL ) ند.کنمیمؤلف مورد نظر، لینک  

کید قرار ( کامپیوتر را روی آیکون شناسه ارmouse، نشانگر موس )Microsoft Wordدر این صورت، وقتی که در فایل 

موجود بر ، Ctlr (Control keyپایین نگه داشتن دکمه ید و هم با کنمیهم شناسه ارکید مؤلف را مشاهده می دهید، 

سایت در وب مؤلف واقع، می توانید به صفحه پروفایل شناسه ارکید کردن روی آیکونکلیکروی صفحه کلید کامپیوتر( و 

 ارکید بروید.

تبدیل کنید نیز چنانچه  PDF فرمت بهتهیه شده باشد،  Microsoft Wordبا فرمت با مشخصات فوق را که اگر فایل 

ید و با کنمی( کامپیوتر را روی آیکون شناسه ارکید قرار دهید، شناسه ارکید مؤلف را مشاهده mouseنشانگر موس )

توانید ( و کلیک کردن روی آیکون، مییا بدون آن، Ctlrداشتن همزمان دکمه آیکون )با پایین نگه کردن روی اینکلیک

 به صفحه پروفایل مؤلف واقع در وب سایت ارکید بروید.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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نابع قبل از بخش مدر صفحه اول مقاله یا ( درج لیست مؤلفین مقاله در یک بخش مجزا و قراردادن آن، بروش 

(References ) ده و هر دوی شمقاله؛ به نحوی که آیکون ارکید و شناسه ارکید مؤلفین شناسه ارکید در این لیست، درج

 ( شده باشند. مثال:Linkآنها به شناسه ارکید هر مؤلف، متصل )

Author A https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

Author B https://orcid.org/0000-0001-5727-2427 

 Full iDکنند و در کنار آن، شناسه ارکید )( را در کنار نام مؤلف درج میدر این روش، آیکون شناسه ارکید )یعنی: 

URIشناسه ارکید و آدرس کامل مربوط به شناسه ارکید مؤلف مورد نظردهند. بنابراین، لوگوی ( را به طور کامل قرار می ،

 هر دوی آنها، به پروفایل مؤلف واقع در وب سایت ارکید، لینک شده اند.  ند؛ در حالی کهشومیدر کنار هم مشاهده 

س صفحه دردرج شده و به آ این روش، شناسه کامل ارکید مؤلف، بدون استفاده از آیکون شناسه ارکید، روش ج( در

 د. مثال:شومیسایت ارکید، لینک پروفایل شناسه ارکید مؤلف واقع در وب

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

 

ر، نشانگر که کارب: در این روش از نمایش اطالعات، در صورتی Infoboxروش د( نمایش شناسه ارکید هر مؤلف به شکل 

-Popیا  Tooltipیا (، information box( کامپیوتر را روی نام مؤلف قرار دهد، یک باکس حاوی اطالعات )mouseموس )

up  د که حاوی شناسه ارکید مؤلف است و به صفحه اختصاصی مؤلف در وب سایت ارکید )شومیظاهرORCID iD 

URI( متصل )hyperlinked.شده است ) 

 مثال:

Article title 

Author A [mail] 

 د:کنمید، توضیحات زیر را به صورت پاپ آپ مشاهده کنمیکلیک  Author Aوقتی که کاربر روی عبارت 

Author A (email@institution.edu) 

Affiliated Institution, Location, Country 

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 
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 توجه:

  عبارتhttps ،گر اینکه در یک کنید؛ مناز شناسه ارکید، حذف آن را  هرگز، جزء مهمی از شناسه ارکید است. بنابراین

 .از شما خواسته باشند که فقط اعداد موجود در شناسه را درج کنیدفرم ورود اطالعات، 

 ر و نه خیلی سایز حروف متن انتخاب کنید، به نحوی که نه خیلی بزرگت ه آیکون شناسه ارکید را متناسب باانداز

قابل یافتن، گان، این آیکون و شناسه ارکید، باید در ابعادی باشند که به راحتی توسط خوانندکوچکتر از متن باشد. 

 .دنباش فهمیدندیدن، و 

 حاً در لیست اسامی )ترجی در کنار نام مؤلف مربوط به خود قرار بگیرد دقیقاً و به درستی، آیکون و شناسه ارکید باید

 .مؤلفین مقاله(

  ز آیکون سیاه و ا)و با استفاده  "ب"روشهای استفاده از یکی از ند، شومیبرای نشریاتی که به صورت چاپی منتشر

  ند.شومیتوصیه که در باال توضیح داده شد،  "ج" یا ("سفید شناسه ارکید

  قابل مشاهده  ،ایل(موبتلفن همراه )اعم از کامپیوترها و گوشیهای ، ی الکترونیکدر تمامی دستگاههاشناسه ارکید باید

 باشد.

  این  بایدند، کنمیآوری شناسه ارکید مؤلفین مقاالت نشریه خود را جمعدر نظر داشته باشید که ناشرین نشریاتی که

در صورت امکان، شود که توصیه می( انجام دهند. همچنین authenticationکار را با استفاده از احراز هویت )

نیز  Crossmarkارسال نمایند. برای آن دسته از ناشرینی که در  Crossrefهای ارکید را در منابع متادیتای شناسه

 کند.اضافه می Crossmark pup-up boxهای ارکید را به به طور خودکار، شناسه Crossrefشرکت دارند، 

  ست؛ خیلی زیاد ا در همه انواع مقاالت درج شود. حتی در مقاالتی که تعداد مؤلفین آنها،باید شناسه ارکید مؤلفین

ید این شناسه نیز با ،(hyperauthored publicationsد )نفر مؤلف دارن 50بیش از در مقاالتی که  حتیبه عنوان مثال، 

 درج گردد.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 ذخایر فراداده کراس مارک  های ارکید مؤلفین مقاالت را درکند که شناسهوب سایت ارکید به ناشرین توصیه می

(CrossMark metadata deposits) وارد کنند. خود 

 

 

  مثالً بیش از( نفر 50زمانی که تعداد نویسندگان یک مقاله، خیلی زیاد باشد- hyperauthored articles ممکن ،)

ک از ی( به صفحه اختصاصی هر hyperlinkedاست تهیه لیست مؤلفین به همراه آیکون شناسه ارکید )متصل شده )

لیست  صفحه آرایی مناسب و تهیه یکولی با  (، مشکل به نظر برسد.ORCID iD URIمؤلفین در وب سایت ارکید )

ه درج آیکون شناسه و نحود. به عنوان مثال، به مقاله زیر شومیمرتب از اسامی مؤلفین مقاله، این مشکل نیز برطرف 

 توجه کنید:ارکید در آن، 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

Website: http://online.sbmu.ac.ir 
 16 از 8صفحه 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

Website: http://online.sbmu.ac.ir 
 16 از 9صفحه 

 نکته:

منتشر شده است که رکورد بیشترین تعداد ؤلف در زمینه فیزیک م 5154ای با تعداد شاید بد نباشد بدانید که اخیراً مقاله

 مؤلفین یک مقاله را دارد. این مقاله، در آدرس زیر در دسترس است:

https://www.nature.com/news/physics-paper-sets-record-with-more-than-5-000-authors-1.17567 

خیلی زیاد است، ابتدا ناشر باید لیستی از نام مؤلفین و شناسه ارکید آنها تهیه  در مواردی که تعداد مؤلفین یک مقاله،

 نماید. سپس، بنابر انتخاب ناشر، این لیست در ابتدای مقاله یا در انتهای مقاله، درج شود.

 

 با فرمتمقاله ) درج آیکون و شناسه ارکید مؤلف در فایلامکانات مورد نیاز برای 

Microsoft Word) 

 برای این منظور، به موارد زیر نیاز دارید:

 ؛Microsoft Wordفایل نهایی و صفحه آرایی شده مقاله، با فرمت  -1

لف اول و مؤلف مسئول مکاتبات؛ در وب سایت بسیاری از نشریات، ( مقاله، بویژه مؤAuthorsشناسه ارکید مؤلفین ) -2

 کنند، در بخشهای زیر، امکان ثبت شناسه ارکید کاربران وجود دارد:استفاده می OJSمنجمله نشریاتی که از نرم افزار 

، شناسه ارکید ر فرم ثبت نامد، می تواند دکنمی( Registerهر کاربری که در وب سایت نشریه، ثبت نام )الف( 

 خود را در محلی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، ثبت نماید.

خود به عنوان  ب( وقتی که یک کاربر ثبت نام کرده در وب سایت نشریه، با استفاده از نام کاربری و رمز عبور

Author  دن شناسه و اضافه کر اطالعات شخصی د، در پانل شخصی خود، امکان ویرایش فرمشومیوارد وب سایت

 .ارکید را دارد

د اطالعات د، شخص ارسال کننده، هنگام وروشومی( submitای به وب سایت مجله ارسال )ج( وقتی که مقاله 

 مؤلفین مقاله، امکان درج شناسه ارکید هر مؤلف را دارد. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.nature.com/news/physics-paper-sets-record-with-more-than-5-000-authors-1.17567
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در  (،Editorبیر )با ورود به پانل مدیریتی د اند( نشریه می توEditor( هر مقاله، دبیر )submitد( پس از ارسال )

 وی لینکر(، Summary( خالصه )tabمحلی که اطالعات مقاله مورد نظر وجود دارد )پرونده مقاله(، در سربرگ )

ثبت کرده و  ( کرده و در فرم ورود اطالعات مؤلفین، شناسه ارکید هر مؤلف راEdit Metadataویرایش فراداده )

 ( نماید.Saveل شده در فرم را ضبط )تغییرات اعما

ریق پست هـ( در شرایط خاص می توانید از مؤلف مسئول مکاتبات بخواهید که شناسه ارکید مؤلفین را از ط

 الکترونیک برای شما ارسال کند.

که می خواهید قاالتی مآیکون شناسه ارکید به رنگ سبز یا سیاه و سفید؛ توضیح: همانطور که قبالً نیز گفته شد، برای  -3

 به صورت چاپی آنها را منتشر کنید، می توانید از آیکون سیاه و سفید شناسه ارکید استفاده کنید.

 برای به دست آوردن آیکون شناسه ارکید، به آدرس زیر بروید:

https://orcid.org/trademark-and-id-display-guidelines 

های با فرمت( "سیاه و سفید"و  "سبز"در آدرس فوق، لینک دانلود آیکون شناسه ارکید )در سایزهای مختلف و به دو رنگ 

GIF  وPNG  رای درج ب، مناسبترین سایز 16در  16در دسترس وجود دارد. در بین سایزهای مختلف این آیکون، سایز

سبزرنگ، و ( فلش )پیکانعالمت با  16در  16در تصویر زیر، محل دانلود آیکون سبزرنگ با سایز اله است. در فایل مق

آیکون سیاه  ست.، با عالمت فلش )پیکان( سیاه رنگ نشان داده شده ا16در  16با سایز  آیکون سیاه و سفید محل دانلود

 و سفید، برای فرم چاپی مقاالت قابل استفاده است.

امپیوتر، دانلود ک(، کلیک کردید، فایل حاوی آیکون مورد نظر در PNGیا  GIFینکه روی لینک مورد نظر )با فرمت پس از ا

مشخصی از کامپیوتر  روی صفحه کلید کامپیوتر، این فایل را در محل Sو  Ctrlد. با فشردن همزمان دکمه های شومیو باز 

 ( کنید.Saveخود ضبط و ذخیره )

 توجه:

با توجه به اینکه آیکون شناسه ارکید، یک عالمت تجاری ثبت شده است، لذا مجاز به تغییردادن رنگ، فرم، و شکل آیکون 

 .نیستیدشناسه ارکید 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://orcid.org/trademark-and-id-display-guidelines


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

Website: http://online.sbmu.ac.ir 
 16 از 11صفحه 

 

 

 

و متصل کردن شناسه ارکید  ،روش درج آیکون در کنار نام مؤلف در فایل حاوی مقاله

 به آیکون

 انجام دهید: ،به ترتیبمراحل زیر را به منظور درج آیکون ارکید و متصل کردن شناسه ارکید به آن، 

کردن کلیکبا فایل، کلیک راست کرده و آیکون روی  .برویدشناسه ارکید به محل ذخیره فایل آیکون در کامپیوتر،  -1

 ید.فایل را در حافظه موقت کامپیوتر خود، ذخیره کن، Copyدستور  روی

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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مت آیکون را کنار اسم نشانگر موس را در کنار اسم مؤلف مورد نظر، بنشانید و با استفاده از منوی کلیک راست، عال -2

 :چیزی شبیه به شکل زیر به دست می آید(. Pasteمؤلف، بچسبانید )

Author's Name   

 

آن را در حافظه موقت  و، پیدا کنید )یا به هر طریق مقتضی دیگر( از وب سایت نشریهشناسه ارکید مؤلف مورد نظر را  -3

 کامپیوتر خود ضبط کنید.

فحه روی ص Enter( کامپیوتر خود بچسبانید و دکمه Web browserمرورگر وب ) Address Barرا در  ارکید شناسه -4

و مطمئن شوید  . در آن صفحه، چک کنیدکلید کامپیوتر را بفشارید تا به صفحه مربوط به شناسه ارکید مورد نظر بروید

 شناسه ارکید اعالم شده، دقیقاً مربوط به مؤلف مورد نظر باشد.که 

( Selectحاً، انتخاب )( کامپیوتر، روی عالمت آیکون شناسه ارکید، کلیک کنید تا اصطالmouseبا استفاده از موس ) -5

ای که هدر پنجر را انتخاب نمایید. Hyperlinkشود. سپس، روی آن، کلیک راست کنید و از منوی سمت راست، دستور 

کلیک  OKی دکمه در آن فیلد بچسبانید و روشود. شناسه ارکید مؤلف را مشاهده می Addressد، فیلدی به نام شومیباز 

 .دشومی( Linkedه ارکید مورد نظر، متصل )آیکون شناسه ارکید به شناسکنید. در این صورت، 

 نکته:

 ن شناسه ارکید، در صورتی که پس از انجام اقدامات فوق، الزم بود اطالعات درج شده را ویرایش کنید، روی آیکو

 را انتخاب کنید. Edit Hyperlinkکلیک راست کرده و از منوی کلیک راست، گزینه 

  برای رفتن به پنجرهHyperlink راه دیگری نیز وجود دارد و آن، استفاده از سربرگ ،Insert ر منوی واقع د

(menu باالی صفحه فایل )Microsoft Word .است ( در اواسط دستورات این سربرگtab دستور ،)Hyperlink 

 د.شومیمشاهده 

د که در آن، شناسه شومیباز  pop-upاگر نشانگر موس را روی آیکون شناسه ارکید قرار دهید، یک کادر از نوع حال  -6

)روی صفحه کلید کامپیوتر( را پایین نگه دارید و روی  Ctrlد. در این حالت، اگر دکمه شومیارکید مورد نظر مشاهده 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
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د و شما را به صفحه اختصاصی مؤلف مورد نظر در شومیآیکون شناسه ارکید، کلیک کنید، یک صفحه مرورگر وب باز 

 .وب سایت ارکید می برد

ند، با این شومیفوق در آن دیده اعمال شده تبدیل کنید، باز هم موارد  PDFرا به فرمت  Microsoft Wordاگر فایل 

یکون ، برای رفتن به صفحه اختصاصی مؤلف در وب سایت ارکید، فقط کافی است که روی آPDFتفاوت که در فرمت 

 نیست. Ctrlشناسه ارکید کلیک کنید و نیازی به فشردن همزمان دکمه 

Author's Name   

 اصل نمایید.بعد از انجام اقدامات فوق، یک بار دیگر مجدداً از صحت شناسه ارکید متصل شده به آیکون، اطمینان ح

ه شناسه ارکید وی لینک فقط نام و نام خانوادگی مؤلف را ب الذکر،با استفاده از مراحل فوق یک راه دیگر این است که

 شود.ی توصیه نمیکنید که البته خیل

 

منتشرشده در وب سایت  همقال HTMLصفحه روش نمایش دادن شناسه ارکید در 

 هنشری

قاله، توصیه مهر  PDFعالوه بر درج آیکون شناسه ارکید )متصل شده به شناسه ارکید( در کنار اسامی مؤلفین در فایل 

اده شده دمقاله )یعنی در صفحه ای از وب سایت که مشخصات مقاله در آن نمایش  HTMLد این کار در فرمت شومی

 است( نیز انجام شود. برای انجام این کار، مطابق مراحل زیر اقدام کنید:

باید اقدامات  است، 2.4.6.0نسخه  Open Journals System (OJS)1 از نوع نشریه شمانرم افزار مدیریت آن الین اگر ( 1

 :زیر انجام شوند

                                                 
 ( پیوسته است.ORCIDیکی از محصوالت آن است، به ارکید ) OJS(، که نرم افزار Public Knowledge Project; PKPدانش عمومی )پروژه  1

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 فیلد مربوط،  مؤلفین، در هنگام ارسال )ساب میت( مقاله خود در وب سایت نشریه شما، شناسه ارکید خود را در

ت نشریه شما وارد درج کرده باشند؛ یا اینکه با نام کاربری و رمز عبور خود، به پروفایل کاربری خود در وب سای

(Loginشده و در محل مشخ ).ص شده، شناسه ارکید خود را به پروفایل خود اضافه کنند 

  در صورتی که در هنگام ساب میت مقاله، مؤلف ارسال کننده مقاله، نسبت به ثبت شناسه ارکید خود و همکارانش

اقدام نکرده باشد، ابتدا شناسه ارکید افراد مورد نظر را به دست آورید )با استعالم از مؤلفین یا با جستجو در وب 

شناسه ارکید "در این رابطه، توضیحات کامل در فایل آموزشی با عنوان  ؛http://orcid.orgسایت ارکید به آدرس 

( کنید. به Login( به وب سایت نشریه الگین )Editorارائه شده است(. سپس، به عنوان دبیر نشریه ) "چیست؟

بارت ویرایش فراداده (، روی عSummary( خالصه )Tabپرونده مقاله مورد نظر خود وارد شوید. در سربرگ )

(Edit Metadataکلیک کنید. در صفحه ) د، شناسه ارکید فرد یا افراد مورد نظر را در فیلدهای شومیای که باز

( کلیک کنید تا Save Metadataمربوط، درج نمایید. به پایین صفحه رفته و روی دکمه ذخیره کردن فراداده )

 تغییرات اعمال شده، ضبط شوند.

. به ایدکردهه ( و قالبی استفادThemeبدانید برای آرایش صفحات وب سایت نشریه خود از چه تم ) بایدابتدا سپس، ( 2

که صفحه اصلی وب بسته به این الگین کنید. سپس Journal Managerبه عنوان خود سایت نشریه در وب این منظور،

 ، به آدرس زیر بروید:سایت نشریه شما، فارسی یا انگلیسی است

 برای نشریات فارسی زبان:

 چهره مجله ←طرح بندی مجله  5.6 ←. منظره 5 ←نصب  ←مدیر مجله 

 برای نشریات انگلیسی زبان:

Journal Management → Setup → 5. The Look → 5.6 Journal Layout → Journal Theme 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/
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شناسه ارکید مؤلف یا مؤلفین یک  و باشد 2(Hamara Theme Pluginتم مورد استفاده شما، پالگین تم همارا )الف( اگر 

( کردید، Publishمقاله مورد نظر را در وب سایت نشریه، منتشر )بعد از اینکه  ده باشد،مقاله در وب سایت نشریه، ثبت ش

 د. به مثال زیر توجه کنید:شومیبه طور خودکار، آیکون معرف شناسه ارکید در کنار اسم مؤلف/ مؤلفین نمایش داده 

 

باشد، در حال حاضر، فرآیند مندرج در بند فوق )بند  Rtias3یکی از تم های در صورتی که تم مورد استفاده شما،  ب(

های تم ندشومیدر حال حاضر، در حال انجام اقداماتی هستیم که موجب الف( اتفاق نمی افتد. لطفاً توجه داشته باشید که 

Rtias وند. الذکر برخوردار شنیز از قابلیت فوق 

                                                 
  http://www.hamaraco.ir/به آدرس  گسترش افزار هماراشرکت سازنده:  2
  http://rtias.ir/و  http://palapalco.com/های به آدرس شرکت سازنده: پاالپال پرداز فارس 3

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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الزم است بدانید که در ید، کنمیاستفاده  Lilac Theme، نظیر OJSپایه نرم افزار در صورتی که از یکی از تم های  ج(

د با استفاده از مسیری شومیقابلیتی که در بند الف اعالم شد، وجود ندارد. لذا پیشنهاد  ،OJSنرم افزار  2.4.6.0نسخه 

 تم مورد استفاده نشریه خود را تعویض کنید.اعالم شد،  1که در باال در بند 

ت آن الین نشریه بخواهند ند باید از شرکت تأمین کننده نرم افزار مدیریکنمینشریاتی که از سایر نرم افزارها استفاده ( د

 ذکر شد، برای نشریه خود فراهم نماید. الفامکاناتی را که در باال در بند که 

 بد نیست بدانید که:

م یک نشانگر موس را روی نا در وب سایت نشریه، وقتیتم وب سایت برخی از نشریات، طوری طراحی شده است که 

 د.شومیمشاهده  Tooltip یا Pop-up ، شناسه ارکید آن مؤلف به صورتکنیدیا روی آن کلیک می مؤلف قرار می دهید

 از این موارد، روی لینک زیر کلیک کنید: اینمونه برای مشاهده

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201979 
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