
«YESSENOV SCIENCE JOURNAL MANAGEMENT SYSTEM» 

ПЛАТФОРМАсынДА ОНЛАЙН ӨТІНІМ ЖАСАУҒА НҰСҚАУ 

Кіру/тіркелу 

Кіру үшін, егер сіз жүйеде тіркелген болса, пайдаланушы аты мен парольді 

енгізіңіз. 

Егер сіз тіркелмеген болсаңыз, “CREATE AN ACCOUNT”: батырмасын басу 

арқылы тіркелуіңіз керек: 

 

 

Жүйеге тіркелу үшін барлық өрістерді толтырып, “SUBMIT” батырмасын 

басу керек 



Егер барлық деректер дұрыс толтырылған болса, онда сізге тіркелуді 

белсендіру үшін электрондық поштаға хат жіберіледі. Сәтті активациядан 

кейін сіз үшін кіру беті ашылады. 

 

ЖҮЙЕМЕН ЖҰМЫС 

Сәтті кіруден кейін сіз басты бетке өтесіз: 

 

Онлайн-өтінім беру үшін сіз “SUBMIT ARTICLE” батырмасын басуыңыз 

керек 

1 Қадам. Мақала туралы негізгі ақпаратты толтыру 

 

2 Қадам. Файлдарды жүктеу 

 



3 Қадам. Растау 

 

Егер барлық деректер дұрыс толтырылған болса, «SUBMIT ARTICLE» 

батырмасын арқылы мақаланы редакторға жіберіңіз. Сәтті жіберуден кейін 

сіздің өтініміңіз басты бетте пайда болады: 

 

Сіздің өтініміңізге бірегей трек нөмірі мен мәртебесі беріледі. Жаңа 

қосымшалар үшін “New” мәртебесі беріледі. Өтінімді қарау үшін VIEW 

SUBMISSION” өтіңіз. 

 

Бұл бетте сіз өзіңіздің өтініміңіз туралы барлық ақпаратты көре аласыз. 

Тарих сіздің өтініміздің барлық өзгерістерін көрсетеді. 

 

Сіздің өтінішіңіз қабылданады! 

Өтініштердің мәртебесі 

Қайтару 



 

Мақаланы редакциялауға қайтарған кезде, редактордың түсініктемелерін 

оқып шығыңыз “Editing”  өрісінде. Мақаланы редакциялау үшін “Edit” 

батырмасын басыңыз және редактордың ескертулерінің барлығын түзетіңіз. 

Сәтті өңдеуден кейін “Fixed”  бойынша сіздің қосымшаңыздың күйі өзгереді.   

 

 

Антиплагиатқа жіберілді 

 

Мақала плагиаттың бар-жоқтығын тексеруге бағытталған. 

Егер бірегейлік деңгейі 70% -дан төмен болса, мақала қабылданбайды. 

Егер бірегейлік деңгейі 70% -дан асса, бірақ талаптар орындалмаса, мақала 

қайта қарауға қайтарылады. 

 

Шолуға жіберілді 

 



Шолу аяқталғаннан кейін, шолудың нәтижелері “Editing” өрісте пайда 

болады. 

 

Қабылданды 

 

Мақала қабылданған кезде серия туралы ақпарат «Editing» өрісінде пайда 

болады. Бұл кезеңде сіз мақаланы жариялау және жүктеу үшін ақы төлеуіңіз 

керек “Upload payment receipt” батырмасын басу арқылы төлем түбіртегіне 

жіберіледі, сол жақта негізгі беттің бүйірлік мәзірінде төлем туралы ақпарат 

аласыз. 

 

Төлем түбіртегі жүктелгеннен кейін өтінімнің мәртебесі «Paid Up» болып 

өзгереді 



 

Төлем сәтті аяқталғаннан кейін сіздің мақалаңыз жариялауға жіберіледі 

 

Сіздің мақалаңыз жарияланым үшін қабылданды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«YESSENOV SCIENCE JOURNAL MANAGEMENT SYSTEM» 

ЖҮЙЕСІМЕН РЕЦЕНЗЕНТТЕРГЕ НҰСҚАУ 

 

Сізді YESSENOV SCIENCE JOURNAL шолушылар тізіміне қосу үшін сізге  

рецензент ретінде жүйеге тіркелу үшін  сілтемесі бар электрондық хат 

жіберілді. 

Тіркелу үшін, егер сіз жүйеде тіркелген болсаңыз, төмендегі өрістерді 

толтырыңыз: 

 

Егер жүйеде тіркелмеген болсаңыз, сіз толық тіркеу циклынан өтуіңіз керек. 

 

Жүйеге рецензент ретінде кіру үшін пайдаланушы аты мен парольді енгізіңіз. 

 



Содан кейін рецензент ретінде сізге қарау үшін ұсынылған мақалалар туралы 

ақпаратты қамтитын Бас параққа өтіңіз. 

 

Мақаланы оқу үшін мақала туралы толық ақпаратты қамтитын “View 

submission” батырмасын басыңыз, осы мақаланы қарау үшін « Review » 

батырмасын басыңыз. Әрі қарай, сіз шолуды толтырасыз: 

 

 

Шолу аяқталғаннан кейін « Submit » батырмасын басыңыз, содан кейін 

редакторға рецензия жіберіледі. 

 

 



Шолуды қарау үшін «Review» батырмасын басыңыз 

 

 

Рахмет! 


