
 

 وارد کردن گروهی فهرست کاربران
 

  برای آنها وجود دارد. وروارد کردن گروهی کاربران و تعیین نقش دا، امکان گزینهاین با استفاده از 

 ون از هم اکن به هر دلیلاند و کردهها استفاده میاز سایر سامانهقبال ی که در بسیاری موارد نشریات

کنند، می توانند با انتخاب این گزینه تمامی اطالعات کاربران خود را سامانه استفاده میسینا وب 

 نشریه خود ثبت کنند.

 .فهرست ایمیل داوران را جداگانه وارد کنید و به آنها نقش داور اختصاص دهید 

 .از طریق ارسال ایمیل گروهی این موضوع را به کاربران اطالع دهید 

  درست کنید. برای این منظور روی گزینه ثبت  در صورت امکان فایل اکسل را به مانند فرم ثبت نام

بعدی، فایل  یا به مانند تصویر نام کلیک کنید و فیلدهای فایل اکسل را به مانند این فرم تهیه کنید.

 اکسل کاربران را ایجاد کنید.

 ده است.های درست در فایل وارد شمطمئن شوید ایمیل 

 .حتی االمکان موضوع و حوزه تخصصی افراد را مشخص کنید 

  بت کنیدثاطالعات را در شیت اول فایل اکسل 

  درستی و صحت اطالعات اطمینان حاصل کنیداز 

 ست در چند مرحله این کار را انجام دهیددر صورتی که حجم اطالعات زیاد ا 

 اختصاصی بارگذاری کنیدیک فایل  طریقربرانی که نقش داور دارند را جداگانه از کا 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

برای وارد کردن 

گروهی کاربران از این 

 گزینه استفاده کنید



 

 فرم وارد کردن گروهی کاربران

 

 

 

 

 

 

در صورتی که اطالعات درست باشد، تصویری به مانند فرم بعدی بعد از انتخاب فایل و بارگذاری اطالعات، 
 شود.  نمایش داده می

با کلیک روی  این 

گزینه فایل را مشاهده 

 کرده و انتخاب کنید

برای مشاهده 

اطالعات فایل، این 

 گزینه را انتخاب کنید.



 

 

اطالعات مربوط به هر 

کدام از فیلدهای 

اطالعاتی را به دقت 

 انتخاب کنید

ام کاربری پیشنهادی ن

را در این قسمت وارد 

 کنید

اطالعات حساب 

بانکی داوران را در 

 این قسمت وارد کنید

رشته اطالعات 

تخصصی داوران یا 

در این کاربران را 

 قسمت وارد کنید

بعد از انتخاب هر کدام از فیلدهای 

منتاظر با فایل اکسل، گزینه پیش 

نمایش را انتخاب کنید و موارد را 

 به دقت بررسی کنید

رشته اطالعات 

تخصصی داوران یا 

در این کاربران را 

 قسمت وارد کنید

بعد از انتخاب هر کدام از فیلدهای 

منتاظر با فایل اکسل، گزینه پیش 

نمایش را انتخاب کنید و موارد را 

ه با انتخاب این گزین به دقت بررسی کنید

به کاربران نقش داور 

اص دهیداختص  



 

 

 


