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 مهلت ارسال و یا ویرایش چکيده به اتمام رسيده است .

 مهلت ارسال و یا ویرایش اصل مقاالت به اتمام رسيده است .
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کادر مستطيل شکل :
همانطور که می بينيد هر مقاله در یک کادر مستطيل شکل قرار داده
شده است . توجه نمایيد که کليه دکمه های موجود در هر کادر صرفا

برای همان مقاله در نظر گرفته شده است .

فايل های ارسالی :
در کادر مربوط به هر مقاله قسمتی به نام فایل های ارسالی وجود
را که به سيستم ارسال دارد که از آنجا شما می توانيد فایل هایی 

کرده اید مشاهده کنيد .
روی یکی از دو مورد چکيده مقاله یا اصل توجه : در صورتی که بر 
مقاله خط کشيده شده باشد یعنی آن فایل هنوز ارسال نشده است .

اطمينان از ارسال صحيح چکيده و اصل مقاله :
کنيد ارسال می  به سيستم  شما  که  بعضی موارد فایل هایی  در 
ممکن است به دليل مشکالت شبکه اینترنت شما در هنگام ارسال

خراب شده و قابل بازشدن نباشند .
جهت اطمينان از صحت دریافت فایل های شما توسط سيستم ، پس
از ارسال یک فایل جدید در قسمت فایل های ارسالی موجود در کادر
آن مقاله بر روی فایل مورد نظر کليک کرده ، آنرا دانلود نموده و صحت

آنرا چک بفرمایيد .

 

کنترل پنل کاربران http://rbsconf.com/users/paper.php?t=1413016552
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