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فهرست مطالب

(3اساليد )سامانه اهداف •

(7تا 4اساليد )سامانه، برنامه های در حال برگزاری و برگزار شده ، اخبار دسترسی به •

(10تا 7اساليد )درخواست فضای الکترونیکی جهت برگزاری همايش •

(33تا 11اساليد )راهنمای کاربران ،ثبت نام و ارسال مقاله ،برگزاری همايش•

(35تا 34اساليد )پايگاه آرشیو مقاالت کنفرانس های علمی کشاورزی و منابع طبیعی •

(  40تا 36)نحوه دسترسی به چکیده و اصل مقاالت همايش ها  •



کشاورزیهمايش های  علمی مديرت سامانه اهداف راه اندازی 

کشاورزیاز رويدادهای علمی حمايت •

کشاورزیدانش ترويج •

ايجاد امکان تبادل نظرات تخصصی •

برگزاری همايش های حوزه های موضوعی مختلف کشاورزی•

برگزاری هر گونه کنفرانس، همايش، سمینار، کارگاه آموزشی، کنگره، گردهمايی•

آرشیو مقاالت پذيرفته شده در همايشهای برگزار شده •



آدرس 
سایت







مربوط به بخش 
همایش های در 

حال برگزاری 



نوع برنامه 
مشخص 

گردد



آدرس سایتی که 
برای همایش 

اختصاص داده می 
شود

درصورت ذخیره، فرم 
به مرکز فناوری 

اطالعات ارسال می 
شود



فرم کامل شده و 
رسیده به مرکز 

فناوری اطالعات و 
اطالع رسانی 

کشاورزی جهت 
بررسی و اطالع 



برگزاری همايش 



راهنمای کاربران، ثبت نام و ارسال مقاله•

دبیر علمی همايشراهنمای •

راهنمای داوری مقاالت همايش•

راهنمای کامل مدير اجرايی همايش•

نامراهنمای مديريت ثبت •



مقالهل سام و ارثبتناان، بررکای هنمارا
م نازی سال فعاسپس با ده و کرم سامانه ثبتنادر بايد ا بتدايک همايش ه ستند در که متقا ضی شرکت ادی فرامقدمه 

به وط همايش م شردر يند شرکت آتکمیل فرارد، برخی مودر . کنندتکمیل را همايش در شرکت م فرد، خویبررکا

.  ستاهمايش در شرکت خت هزينه داپر

ل سارا ارصل مقاله ا يا ه چکیدی، بررکام نازی سال سپس با فعاد و کرم سامانه ثبتنادر بايد ا بتدامقاله نیز ل ساای ار بر

.  دکر

م و ثبتنان مکا، اوندــمیشار ی برگزــمانی خاصزه زبادر ينکه همايشها معموالً ات با توجه به ــساکر ذبه زم ال

.  دپذيرم نجاه اشدمعالامانی ب زچورچان همادر مقاله نیز  بايد ل ساار

ان  به عنوارد برخی مودر حقوقی که ص شخاا . ستا هی وگررت به صوم ثبتنان مکاوب، اسامانه سینای ياامزاز يکی 

ان فق با مديراب توـــند تا حسن را دارمکااين ، اوندـــمیشب وـــعلمی محسی همايشهااری حامی برگز

.  کنندم همايش ثبتنارا در نظر رد مواد فراز امشخصی اد همايش تعداری برگز

:ستاير ح زبه شرم حل ثبتناامرت و جزئیا

 (یبررکام نازی سال فعا)همايش سامانه در عضويت

مثبتنايند آتکمیل فر

همايشدر شرکت م تکمیل فر

تمايلرت صودر مقاله ل ساار



در شرکت اي بر
ل ساارهمایش یا 

ا در بتد، امقاله
.سامانه عضو شوید











نمونه فرم 
تکمیل شده 

اطالعات 
خواسته شده

پس از تکمیل 
اطالعات روی 
گزینه ذخیره 
.کلیک نمایید



در صورت ذخیره 
رمز ورود برای 
کاربر صادر می 

شود

ورود به 
سامانه



*.*.

توضیحات 
اسالید بعدی







واژگان را کلیدعنوان، چکیده و 
نمونه ورود وارد نمایید

اطالعات 
شده





















پایگاه آرشیو 
مقاالت 

کنفرانسهای 
علمی کشاورزی و 

منابع طبیعی



از دو 
طریق 

می توان 
به 

چکیده و 
اصل 

مقاالت 
دسترسی 

پیداکرد



یوزر و 
پسورد را 
وارد نمایید



دسترسی، 
روش اول

دسترسی،  
دومروش 



جستجوی 
ساده

جستجوی 
پیشرفته



جستجوی ساده، 
پایگاه مورد نظر را 

انتخاب کرده 
کلیک نمایید

برنج



انواع فیلتر يا پااليشهای 
جستجو




