لطفا قبل از ارسال مقاله مراحل زیر را با دقت در نظر بگیرید ،در غیر این صورت ممکن است ارسال
مقاله شما مورد قبول واقع نشود و بدون داوری رد شود
 -1به وبگاه انجمن انفورماتیک ایران به آدرس  http://www.isi.org.irمراجعه کنید و بر روی گزینهی
پرداخت الکترونیکی کلیک کنید .نمونهی صفحهی سایت انجمن انفورماتیک ایران را در شکل زیر مالحظه
میکنید.

 -2در صفحهی باز شده به ترتیب نام و نام خانوادگی ،ایمیل معتبر و شمارهی تلفن همراه خود را وارد کنید.
در بخش مربوط به هزینهی داوری مقاله ،مبلغ  500،000ریال را وارد نمایید و در بخش توضیحات
بنویسید "بابت هزینهی داوری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران" .در شکل زیر صفحهی مورد نظر را
مشاهده مینمایید .دقت نمایید که هزینهی پرداختی در این مرحله صرفاً مربوط به هزینهی داوری مقاله
است و هزینهی نهایی در زمان پذیرفته شدن مقاله دریافت میشود.

 -3پس از پرداخت هزینهی داوری مقاله در درگاه اینترنتی صفحهی زیر را مشاهده مینمایید که با کلیک
بر روی آیکون سبزرنگ "تکمیل خرید و انتقال به سایت پذیرنده" به مرحلهی بعد خواهید رفت.

 -4در صفحهی بعد یک شمارهی پیگیری و شمارهی مرجع به شما داده میشود که نشان دهندهی انتقال
وجه به سایت انجمن انفورماتیک ایران به صورت موفق است .این دو شماره را حتما با دقت یادداشت
کنید ،چراکه این دو شماره نشان دهندهی پرداخت هزینهی داوری مقالهی شما است .به این دو شماره
در مراحل بعدی نیاز خواهید داشت .شکل زیر این صفحه را نشان میدهد.

 -5با استفاده از لینک ارسال مقاله به حساب کاربری خود در سایت  EasyChairبروید .طبق شکل زیر بر
روی لینک " "enter as an authorکلیک نمایید.

 -6در صفحهی بعد تمامی اطالعات مورد نیاز برای ارسال مقالهی خود را با دقت وارد کنید و فایل مقاله را
نیز بارگزاری نمایید .لطفا نام و نام خانوادگی و سایر اطالعات مربوط به نویسندگان را با حروف فارسی
درج نمایید.
 -7در این مرحله شمارهی پیگیری ،شمارهی مرجع که بعد از مراحل پرداخت دریافت کردید و مبلغ
پرداختی خود را (به ریال) را در انتهای  Abstractدر سه خط جداگانه وارد نمایید و در نهایت مقاله
و اطالعات وارد شده را ارسال نمایید.
تذکر مهم :فقط مقاالتی قابل داوری و ارزیابی هستند که شمارهی پیگیری و شمارهی مرجع و همچنین مبلغ
واریز شده منطبق بر دادههای موجود در پایگاه دادهی انجمن انفورماتیک ایران باشد .لذا این مراحل را با دقت
و وسواس کافی انجام دهید.

