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 چرا صفحه تخصصی داشته باشیم؟

رد عملکرد وی مو رزومه حاوی اطالعات و مشخصات فردی و علمی پژوهشگر و برای ارزیابی

ینه ست که زماهای علمی وی و توانایی پژوهشگر حاوی مهارت هاگیرد. رزومه هر استفاده قرار می

ت و مثب یاههاو...( با ویژگین )پژوهشگران، دانشگاه ها و شرکتآشنایی طیف وسیعی از مخاطبا

ومه ارای رزدها و موسسات فردی که کند. در بسیاری موارد سازمانوی را فراهم می مفید عملکرد

 ودقیق  . به همین جهت ایجاد یک رزومهنمایند، برای شرکت در مصاحبه انتخاب میبهتری است

به  شد، ضروریی پژوهشگر باهاو مهارتها های علمی، تواناییکامل که دربرگیرنده تمامی فعالیت

 ان فراهمکاربر رسد. سیویلیکا امکان ایجاد پروفایل و قرار دادن رزومه علمی و شغلی براینظر می

 سریع پژوهشی کشور با این افراد، دسترسی نموده است. این امر سبب آشنایی جامعه علمی و

لمی یدات عیری پژوهشگران و تولپذویتپژوهشگران به یکدیگر و در نهایت افزایش اثرگذاری و ر

ز امعی اجها خواهد شد. ضمن اینکه سیویلیکا با تحلیل علم سنجی پروفایل کاربران تصویر آن

 .دهدید علم کشور در اختیار قرار مولیها در تپژوهشگران، تعامالت و جایگاه آن عملکرد

 ؟چگونه در پایگاه سیویلیکا رزومه تخصصی ایجاد کنیم

پس در سند و کاربران سیویلیکا برای ایجاد صفحه تخصصی ابتدا باید با نام کاربری خود وارد شو

 صفحه صفحه پروفایل خود بر روی گزینه ایجاد صفحه تخصصی کلیک نمایند. بدین ترتیب وارد

ردی در صفحه ویرایش مشخصات عمومی کاربر می تواند موامرحله اول، شوند.خود می تخصصی

فعال بودن صفحه تخصصی به صورت عمومی، نمایش نقد و نظرات در صفحه تخصصی، نظیر 

ه من این کضاید. ورود نام و نام خانوادگی فارسی و  انگلیسی، جایگاه علمی یا سازمانی را وارد نم

های لدنند فیتواکاربران عضو هیئت علمی دانشگاه یا دانشجوی یک دانشگاه باشند میدر صورتی که 

ایش های مختلف صفحه ویربخش 1درنظرگرفته شده برای این بخش را تکمیل نمایند. تصویر 

 دهد.مینمایش در پایگاه سیویلیکا را مشخصات عمومی 
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 . صفحه ویرایش مشخصات عمومی کاربر1تصویر
 

 پایه و تماساطالعات 

های ت که پژوهشگران و دانشمندان حوزههای اجتماعی استباطات علمی یکی از انواع ارتباطرا

کنند. ظهور و د را به سایر پژوهشگران منتقل میعلمی مختلف، بعد از تولید آثار علمی، تجربیات خو

-ها، میکروها، وبالگسایتاجتماعی، ابزار مدیریت مراجع، وبهای نظیر شبکه 2ر وب گسترش ابزا

ها و سایر ابزارهای اجتماعی نحوه تعامالت و ارتباطات پژوهشگران را دچار تحول نموده بالگ

است. در عصر حاضر پژوهشگران به منظور اشتراک دانش، بحث و گفتگو با سایر همکاران، تعامل با 

افتن فرصت شغلی از ی و حتی یسازهای خود، شبکهران کشورهای مختلف، معرفی فعالیتپژوهشگ

) ایمیل،  تماسهای ین راستا وارد نمودن اطالعات راهنمایند. در همهای اجتماعی استفاده میشبکه

وب سایت وشبکه های اجتماعی( توسط پژوهشگران در پایگاه سیویلیکا ضمینه ساز آشنایی طیف 

دارای حوزه تخصصی ، دسترسی سریع پژوهشگران خاطبان و پژوهشگران با این افرادوسیعی از م
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پذیری این افزایش تعامالت و باال رفتن رویتمشابه به یکدیگر، ارتباطات آزادانه و مستقیم، 

 .پژوهشگران خواهد شد

ورت ا در صرهای اجتماعی کاربران باید فیلدهای مربوط به اطالعات تماس و شبکه در مرحله دوم،

های کهی، شبمواردی نظیر اطالعات ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه عموم تمایل تکمیل نمایند.

-ه وب، صفح گوگل پالس، لینکداین، ریسرچ گیت، توییتر، تلگرام، اینستاگراماجتماعی فیس بوک، 

ه ه ذخیرپس از وارد نمودن اطالعات مربوطه بر روی گزینسایت یا وبالگ شخصی و آدرس پستی. 

 2ویر تص د.ش موارد اضافه شده وجود داریدر هرمرحله امکان حذف و ویرا .تغییرات کلیک نمایید

-یش میرا نمادر پایگاه سیویلیکا های اجتماعی های مختلف صفحه اطالعات تماس و شبکهبخش

 دهد.
 

 
 های اجتماعی. صفحه اطالعات تماس و شبکه2تصویر

ت چپ های ارائه شده در سمبخشتوانند با کلیک بر روی میپس از تکمیل هر بخش کاربران 

 (.3تصویرصفحه به بخش مورد نظر منتقل شوند )
 



 

 

 چگونه در پایگاه سیویلیکا رزومه تخصصی ایجاد کنیم؟
 

6   

 

 
 های مختلف پروفایل کاربری. بخش3تصویر

 

 ها و محورهای تخصصیمندیعالقه

ر ده است. هایی همراه نمودی مختلف دانش بشری را با پیچیدگیهافرایند جهانی شدن علم حوزه

ش امی دانگرایی تمای، تخصصنظیر افزایش مطالعات میان رشتهی عصر حاضر پژوهشگران به دالیل

لعات جام مطاهای موضوعی مختلف را در اختیار ندارند و برای انهای مورد نیاز در حوزهومهارت

ت بت اطالعاثند. دقیق و کامل نیازمند همکاری با سایر پژوهشگران و یا استفاده از آثار مرتبط هست

با  هشگرانو محورهای تخصصی کاربران در سیویلیکا زمینه آشنایی پژو هامربوط به عالقه مندی

و در  کدیگرها و تجارب یامالت، استفاده از مهارتافراد متخصص در رشته های مختلف، افزایش تع

 .کنداثرگذاری این افراد را فراهم می نهایت دسترسی به تولیدات علمی و افزایش

یکی ازمحورهای تخصصی تعریف شده در پایگاه سیویلیکا را  کاربران ابتدا بایددر مرحله سوم، 

اند. با انتخاب محور بندی شدههای علوم در پایگاه سیویلیکا در سه سطح دستهانتخاب نمایند. رشته

که شود. ضمن ایناصلی، محور فرعی دوم و پس از آن حوزه فرعی سوم به طور خودکار فعال می

بندی پایگاه سیویلیکا وجود محور عالقمندی و پژوهشی که در دستهتوانند حداکثر شش کاربران می

در هرمرحله امکان حذف و  به صورت دستی وارد و سپس بر روی گزینه اضافه کلیک نمایند.ندارد 
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بخش عالیق و محورهای فعالیت کاربران در پایگاه  4تصویر  ش موارد اضافه شده وجود دارد.یویرا

  دهد.سیویلیکا را نمایش می

 

 
 . صفحه عالیق و محورهای تخصصی4تصویر

 

 های داخلیمقاالت ارائه شده در کنفرانس

ر مایند. دنا تکمیل های کنفرانسی خود راطالعات مربوط به مقاله توانندکاربران میدر مرحله چهارم، 

ر ور خودکابه ط اول مقاالتی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و براساس نام ونام خانوادگی قسمت

لذا  اده شودها ممکن است براساس تشابه اسمی نمایش دشود. مقالهاستخراج شده، نمایش داده می

 تنها در صورتی که مقاله متعلق به کاربر است بر روی تایید مقاله کلیک نماید.

اند توانند اطالعات مقاالت کنفرانسی که در پایگاه سیویلیکا نمایه نشدهدی کاربران میبع قسمتدر 

نمایند. در فیلد اول مشخصات مقاله باید مطابق با الگو )نام خانوادگی، را به صورت دستی وارد 

 . نام همایش، محل برگزاری.( وارد و سپس در فیلد دوم سال برگزاری همایش ،"عنوان مقاله"نام.

در نهایت بر روی اضافه کلیک و )فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه( در فیلد سوم زبان مقاله انتخاب

در مقاله را بارگذاری نمایند.  Pdf توانند فایلو پس از اضافه شدن مقاله در صورت تمایل می
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 صفحه مقاالت کنفرانسی 5تصویرش موارد اضافه شده وجود دارد. یهرمرحله امکان حذف و ویرا

 دهد.در پایگاه سیویلیکا را نمایش می کاربران

 

 

 های داخلیمقاالت ارائه شده در کنفرانس. صفحه 5رتصوی

 های داخلیمقاالت منتشر شده در ژورنال

اول  تقسم. در توانند اطالعات مربوط به مقاالت خود را تکمیل نمایندکاربران می مرحله پنجمدر 

خودکار  ه طورمقاالت ژورنالی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و براساس نام ونام خانوادگی ب

لذا  اده شودها ممکن است براساس تشابه اسمی نمایش دشود. مقالهاستخراج شده، نمایش داده می

بعدی  قسمت تنها در صورتی که مقاله متعلق به کاربر است بر روی تایید مقاله کلیک نماید. در

ستی ه صورت دد را بانتوانند اطالعات مقاالت ژورنالی که در پایگاه سیویلیکا نمایه نشدهکاربران می

 وارد نمایند.

. نام مجله، شماره، "عنوان مقاله"در فیلد اول مشخصات مقاله باید مطابق با الگو )نام خانوادگی، نام.

)فارسی، انگلیسی، عربی  له ، در فیلد سوم زبان مقالهدوره.( وارد و سپس در فیلد دوم سال انتشار مقا

انتخاب و در نهایت بر روی اضافه کلیک و پس از اضافه شدن مقاله در صورت تمایل  و فرانسه(
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ش موارد اضافه شده یدر هرمرحله امکان حذف و ویرامقاله را بارگذاری نمایند.  Pdf توانند فایلمی

 دهد.سیویلیکا را نمایش میصفحه مقاالت ژورنالی کاربران در پایگاه  6وجود دارد. تصویر

 

 

 های داخلی. صفحه مقاالت منتشر شده در ژورنال6تصویر

 های منتشر شدهتالیفات و کتاب

الیفی ژوهشی تتوانند اطالعات مربوط به کتاب، پایان نامه و یا طرح پکاربران می مرحله ششمدر 

، ل نشر سا ومناشر یا محل نشر، فیلد س خود را وارد نمایند. در فیلد اول عنوان ، در فیلد دوم

ب، یف )کتانوع تال پنجمدر فیلد  و(و فرانسه  عربی ،انتخاب زبان )فارسی، انگلیسی فیلدچهارم

کان حذف حله امشود و در نهایت بر روی اضافه کلیک نمایید. در هرمرگزارش، پایان نامه( وارد می

ن در سیویلیکا های منتشر شده کاربراکتابصفحه تالیفات و  7تصویر موارد اضافه شده وجود دارد. 

 دهد.را نمایش می
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  های منتشر شده. صفحه تالیفات و کتاب7تصویر

 مدارک علمی و سوابق تحصیلی

ر دست که اهای بزرگ منجر به موفقیت افراد نخواهد شد، بلکه دانش اساتید تحصیل در دانشگاه

ی ه تنهایگذار است. اگرچه دانشگاه محل تحصیل بو پرورش استعدادهای دانشجو تاثیرشکوفایی 

فراد در ارت انشان دهنده هوش و استعداد افراد نیست اما به طور معمول برای ارزیابی دانش و مه

ثبت سوابق  گیرد.دانشگاه نیز مورد بررسی قرار می مصاحبه دکتری و آزمون های استخدامی ، سطح

ند اری نداربقه کاند و یا ساتحصیل شدهنی که تازه فارغ التحصیلی در رزومه به ویژه برای دانشجویا

اال بای سطح هرسد دانشجویانی که در دانشگاهای برخوردار است. چنین به نظر میاز اهمیت ویژه 

 یاتر، ازحیط پومکنند به دلیل برخورداری از اساتید مجرب و کارآزموده، امکانات بیشتر، تحصیل می

کان کا امد. ثبت اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی در پایگاه سیویلیمهارت بیشتری برخوردارن

جی( لم سناز شاخص های ع بررسی عملکرد افراد و دانشگاه ها و موسسات مختلف را )با استفاده

 .نمایدفراهم می

در فیلد توانند اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی خود را تکمیل نمایند. در مرحله هفتم کاربران می

عنوان رشته تحصیلی، فیلد دوم انتخاب مقطع تحصیلی )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و  اول

دکترا(، فیلد سوم نام دانشگاه ) در این بخش با وارد کردن بخشی از نام دانشگاه امکان انتخاب از 

ن تحصیل شود(، فیلد چهارم سال آغاز تحصیل، فیلد پنجم سال پایالیست پایگاه سیویلیکا فراهم می

امکان ویرایش سوابق تحصیلی و در نهایت بر روی ثبت رکورد مدرک تحصیلی جدید کلیک نمایید. 
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صفحه سوابق تحصیلی کاربران در  8تصویر  های تحصیلی فراهم است.در قسمت ویرایش دوره

 دهد.سیویلیکا را نمایش می
 

 

 . صفحه سوابق تحصیلی 8تصویر

 سوابق شغلی، تخصصی و تدریس

یا  ازمانسسابقه شغلی نشان دهنده فعالیت افراد پس از پایان تحصیل یا در حین تحصیل در یک 

وابق سموسسه خاص است. در بخش سوابق شغلی و تخصصی پایگاه سیویلیکا، سوابق به سه دسته 

 ود.شگاهی و سوابق کار صنعتی تقسیم میتدریس، سوابق کار دانش

 . تدریسای داردچیده انسانی است که ماهیت پیچیدههای پیتدریس یکی از تالش :سابقه تدریس

شود. ای اساتید محسوب میهای حرفهوظایف شناخته شده در حوزه فعالیتدانشگاهی یکی از 

ر بالوه شوند. عارد عرصه تدریس در آموزش عالی میاساتید معموال پس از کسب مدرک تحصیلی و

ان تحت عنو هنما ویژه دانشجویان دکترا( زیر نظر استاد راهای آموزشی دانشجویان ) به واین فعالیت

ل حی کالس هایی نظیر برگزارشود. فعالیتیز به عنوان سابقه تدریس تلقی میدستیار آموزشی ن

 .تمرین،کمک در تدریس، برگزاری امتحان و تصحیح برگه

در حین تحصیل یا  های مختلف دانشگاههای اجرایی افراد در بخشفعالیت ی:سابقه کار دانشگاه

نظیر: کار دانشجویی،  هاییگیرد. فعالیتزمره سوابق کار دانشگاهی قرار میپس از اتمام تحصیل در 
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های مختلف )کتابخانه، آموزش، انفورماتیک و...(، مدیریت دانشکده یا دانشگاه، مدیر کارمند بخش

 ...کتابخانه، مدیر گروه آموزشی و

گاه، نشه بر دادانشجویان، فارغ التحصیالن و اساتید ممکن است عالوبسیاری از  :سابقه کار صنعتی

یت دولتی فعالهای خصوصی یا های مرتبط درسازمان و شرکتدر حوزه تخصصی یا سایر رشته

باشد. .. میه، ناظر پروژه، مجری طرح و.ها شامل مواردی نظیر مشاور پروژنمایند. این همکاری

 .شوده عنوان سابقه کار صنعتی تلقی میشابه بموارد ذکر شده و سایر موارد م

همین  د و بهسابقه کاری به نوعی نشان دهنده مهارت ها، تخصص و توانایی اجرایی افراد می باش 

ای یژهوهمیت یابی عملکرد افراد از اجهت ثبت اطالعات مربوط به آن در پایگاه سیویلیکا در ارز

  برخوردار است.

در فیلد  ایند.در مرحله هشتم کاربران می توانند اطالعات مربوط به سوابق شغلی خود را تکمیل نم

(، فیلد سایر اول عنوان شغل، فیلد دوم انتخاب نوع سابقه کاری )کار دانشگاهی، صنعتی، تدریس و

مکان اید. سوم سال شروع و فیلد چهارم سال اتمام و در نهایت بر روی گزینه اضافه کلیک نمای

 ه دستهسدر صورتی که سوابق شغلی شما در هیچ یک از حذف و ویرایش کلیه موارد وجود دارد. 

غلی و تخصصی ، صفحه سوابق ش9تصویر  .فوق قرار نمی گیرد، گزینه سایر سوابق را انتخاب نمایید

 دهد.کاربران در سیویلیکا را نمایش می
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 . صفحه سوابق شغلی و تخصصی 9تصویر

 شرکت در دوره، کارگاه و همایشسوابق 

-یفناور گسترشهایی که جوامع مختلف را تحت تاثیر قرار داده ظهور و یکی از بزرگترین چالش

پویا و  ت روندبینی آن است. این تحوالت و تغییرات سریع و غیر قابل پیشهای اطالعات و ارتباطا

جا ز آنند. ادانش و مهارت جدید هست سریعی دارند و پژوهشگران برای بقا و موفقیت نیازمند کسب

ت، ذیر نیسپهی امکانها و اطالعات علمی از طریق تحصیالت دانشگایابی به تمام آگاهیکه دست

ساالنه  ا شوند.های جدید آشنها و روشهای ثانویه با پیشرفتراد باید از طریق مطالعه و آموزشاف

 س اهداف والمللی براسای در سطح ملی و بینهای بسیارهای آموزشی و همایشها، کارگاهدوره

 شگران،شود. حضور پژوهمعیارهای مشخص و به منظور افزایش مهارت و دانش افراد برگزار می

 یادگیری ایی وها امکان آشننان سازمان ها و ... در این دورهدانشجویان، اعضای هیات علمی، کارک

ارایی ایش کو برجسته، افز امل با افراد متخصصجدیدترین مسائل مطرح در آن حوزه، آشنایی و تع

ه نوعی ها برهبیان دیگر این دو نماید. بها دانش و مهارت شخصی را فراهم میوری ، ارتقو بهره

ی هاوزشامور، عالوه بر ارتقای سطح آمآموزش مستمر محسوب شده و حضور افراد در این گونه 

ه چهر  ده و نزدیکیدید نظر در معلومات کسب شمستمر منجر به فراگیری مجدد، خودآموزی ، تج

 .های علمی آن حرفه و حوزه خواهد شدبیشتر به تازه

اه و ، کارگتوانند اطالعات مربوط به سوابق شرکت در دورهدر مرحله نهم کاربران سیویلیکا می

یلد فکننده، ررگزابدر فیلد اول عنوان دوره، کارگاه و یا همایش، فیلد دوم  همایش را تکمیل نمایند.

موارد  یرایشوو در نهایت بر روی گزینه اضافه کلیک نمایید. در صورت نیاز به  سوم سال برگزاری

 ش کلیکتوانید در فیلد مورنظر اصالحات را انجام دهید و سپس بر روی ویرایاضافه شده می

 ر سیویلیکا راکاربران دهای ها و همایشها، کارگاهصفحه سوابق حضور در دوره 10نمایید. تصویر 

 دهد.نمایش می
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 . صفحه شرکت در دوره، کارگاه و همایش 10تصویر

 جوایز و افتخارات

برای  کشورها وها ای، دانشگاههای علمی، نهادهای حرفهپیشرفت علم بسیاری از انجمن با توسعه و

طح ا در سروایز بسیاری های علمی جی، تشویق و ترغیب به انجام پژوهشافزایش خالقیت و نوآور

. به شان و ..دیس، نالمللی ایجاد نمودند. این جوایز به اشکال مختلف نظیر لوح افتخار، تنملی و بین

ا دگان اهده برنیش تعیین شده بصورت ساالنه و یا چند سال یکبار، براساس قوانین و معیارهای از پ

اصل حجایزه  کهبه همراه دارد، ضمن این و اعتبارشود. دریافت جوایز علمی برای افراد شهرت می

همچنین  های متمادی تالش و فعالیت آن ها در عرصه علم و مشوقی برای تالش بیشتر است.سال

به  اند.فتهرنظر گرالمللی داتی را برای کسب جوایز ملی و بینها امتیازهای رتبه بندی دانشگاهنظام

ندی تبه بگاه های جهان، رمرکز رتبه بندی دانش طور مثال نظام رده بندی دانشگاهی شانگهای،

یسکو، م، آیسهای جهان اسالم )بانک توسعه اسالمی، مدال فیلدز و نوبل، فرهنگستان علودانشگاه

 .اندسب جوایز بین المللی اختصاص دادهرازی، خوارزمی و فارابی( نمراتی را به ک

مربوط به جوایز و افتخارات خود را تکمیل توانند اطالعات در مرحله دهم کاربران سیویلیکا می

در فیلد اول عنوان جایزه و رتبه، در فیلد دوم سال دریافت جایزه و در نهایت بر روی گزینه  نمایند.

توانید در فیلد مورنظر در صورت نیاز به ویرایش موارد اضافه شده میاضافه کلیک نمایید. 
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، صفحه جوایز و 11کلیک نمایید. تصویر  اصالحات را انجام دهید و سپس بر روی ویرایش

 دهد.در پایگاه سیویلیکا را نمایش می افتخارات کاربران
 

 
 . صفحه جوایز و افتخارات 11تصویر

 های علمیعضویت در مجامع و انجمن

امعه ود در جهای دانش به منظور برخورداری از حقوق مادی و معنوی خها و حوزهبسیاری از حرفه

 ا به وجودهایی رلها و تشکن حوزه گروهآهای افراد ها و تالشافراد جامعه با فعالیت شنا نمودنو آ

هداف دن به اهای علمی گروهی از افراد هستند که به صورت داوطلبانه، جهت رسیآورند. انجمنمی

-ش میعات و همکاری با یکدیگر تالمشترک، بحث و گفتگو، حل مسائل و مشکالت، تبادل اطال

ست. راد اارگروهی افهای علمی نشان دهنده پویایی و تونایی کضویت در مجامع و انجمنکنند. ع

ائل و یی با مسگروهی ، آشناها کسب تجربه، مهارت و توانایی کار ها در این انجمنعضویت دانشجو

-بین ومع ملی ها و مجاکه حضور اساتید در انجمنهای آن حوزه را به همراه دارد. ضمن ایندغدغه

با  زدیکترها، کمک به حل مسائل آن حوزه، ارتباط نسبب استفاده از دانش و ظرفیت آن المللی

شورها، که سایر های صورت گرفته در ایران بها ، نمایش فعالیتدانشجویان و اساتید سایر دانشگاه

 و اراییکهای آموزشی و همایش و افزایش سایر کشورها، برگزاری کارگاهتعامل با پژوهشگران 

 .پویایی آن حوزه خواهد شد
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کمیل تود را های علمی ختوانند اطالعات عضویت در مجامع و انجمندر مرحله یازدهم، کاربران می

ا رد نظر رمن موابتدا بخشی از نام انجمن را تایپ واز لیست انجنمایند. در فیلد اول نام انجمن )

زینه گر روی وجود( را وارد و در نهایت ب( و در فیلد دوم سمت اجرایی )در صورت انتخاب نمایید

 ثبت عضویت در این انجمن کلیک نمایید.

خودکار  به طور های مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشتدر پایگاه سیویلیکا نام کلیه انجمن

در قسمت لیست نبود  جزودر لیست ثبت شده است. در صورتی که عضو انجمنی هستید که 

وم ددر فیلد  اول نام انجمن و)پایین صفحه( در فیلد  المللیمجامع ملی و بینو هاعضویت انجمن

 انجمن های وارد شده کافی است، نامسمت اجرایی خود را وارد نمایید. برای ویرایش انجمن

ضویت در ، صفحه ع12تصویر موردنظر را اصالح و یا حذف و بر روی گزینه ویرایش کلیک نمایید.

 دهد.علمی کاربران در پایگاه سیویلیکا را نمایش میهای مجامع و انجمن

 
 های علمی . صفحه عضویت در مجامع و انجمن12تصویر

 سایر موارد

ارد وندی نشده، بهای قبلی طبقهدر بخشکه از رزومه ردی اتوانند موکاربران میمرحله دوازدهم،در 

لیک کضافه عنوان و یا توضیحات مربوطه را در فیلد درنظرگرفته شده، وارد و برروی ا .دنماین

 .دهدمایش مین، صفحه سایرموارد رزومه تخصصی کاربران در پایگاه سیویلیکا را 13نمایید. تصویر 
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 . صفحه سایر موارد رزومه تخصصی 13تصویر

 المللیمقاالت خارجی بین

کمیل ود را تخالمللی توانند اطالعات مربوط به مقاالت خارجی بینکاربران میدر مرحله چهاردهم 

ن را در باشد، آمی DOIنمایند. این مرحله شامل سه بخش است در صورتی که مقاله شما دارای 

ه به صورت کلیک نمایید. اطالعات مقال DOIفیلد مربوطه وارد و بر روی جستجوی مقاله براساس 

به  شود.یمالمللی استخراج و پس از تایید شما اضافه ف و سایر سرورهای بینخودکار از کراسر

ذف یا مکان حها امکان ویرایش اطالعات مقاالت وجود ندارد و تنها ادلیل استخراج خودکار داده

 است.  )پایین صفحه( فراهم DOIالمللی دارای تایید آن از قسمت کنترل و حذف مقاالت بین

-قاالت بینافزودن م دوم: ندارد، اطالعات مربوط به آن را در بخش DOIدر صورتی که مقاله شما 

ام. نانوداگی، وارد نمایید. در فیلد اول اطالعات مقاله مطابق با الگو )نام خ DOIالمللی بدون 

وم ر فیلد سدو  دی(انتشار )میال، نام مجله)سال انتشار(،شماره، دوره(، فیلد دوم سال "عنوان مقاله"

کلیک  OIDدون بت بر روی ثبت رکود مقاله اینوع تالیف )مقاله ژورنالی، مقاله کنفرانسی( و در نه

 یید.آن را بارگذاری نما Pdfتوانید فایل و پس از اضافه شدن مقاله در صورت تمایل می
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 المللی . صفحه مقاالت خارجی بین14تصویر

مه ها با کلیک بر روی کنترل صفحه عمومی به صفحه رزوکاربران پس از تکمیل کلیه بخش

حه به لینک صف با مراجعه به پروفایل کاربریهمچنین  شوند.تخصصی رزومه خود منتقل می

 "ماشاطالعات رزومه تخصصی ویرایش "کلیک بر روی  با و کنندتخصصی خود دسترسی پیدا می

 (.15انند رزومه خود را ویرایش نمایند )تصویرتومی
 

 
 . ویرایش اطالعات رزومه و آدرس صفحه تخصصی 15تصویر


