«راهنمای استفاده از پایگاه سیویلیکا»
اولویت اصلی مجموعه سیویلیکا ،نمایهسازی و انتشار مقاالت کنفرانسهای کشور میباشد .جهت دسترسی به این مقاالت ،میتوانید به سایت سیویلیکا با آدرس http://www.civilica.com
مراجعه نمایید .از طریق بخشهای جستجو ،میتوانید به مقاالت موردنظر خود برسید.
با استفاده از خدمات سیویلیکا ،شما میتوانید:


به مقاالت کنفرانسهای کشور دسترسی داشته و آنها را دریافت و مطالعه نمایید.



به مقاالت کنفرانسهای خارجی (به صورت محدود) دسترسی یابید.



در صورت نیاز میتوانید کتاب الکترونیک زبان اصلی) (Ebookمورد نیاز خود را دریافت نمایید.



با استفاده از تقویم کنفرانسهای کشور ،رویدادهای علمی را رصد کرده و بهترین گزینه ها را برای ارائه دستاوردهای خود انتخاب کنید.

جستجوی مقاالت
به منظور دسترسی به مقاله مورد نظر میتوانید از امکانات متعدد جستجو ،و یا مرور لیست کنفرانس ها و مقاالت و یا استفاده از سیستم پیشنهاد مقاالت استفاده نمایید .پایگاه سیویلیکا ارائهکننده مقاالت
کنفرانسهای داخلی است .برای جستجو و دریافت مقاالت کنفرانسهای خارجی به سایت ) (www.ConfIndex.irمراجعه نمایید.
جستجوی ساده
بخش جستجوی ساده در صفحه اول سایت ،فقط شامل یک فیلد است که عبارت موردنظر خود
را میتوانید در آن وارد کرده و کلید جستجو را فشار دهید .در صفحه نتایج ،مقاالتی نمایش داده
می شود که کلمه یا کلمات وارد شده در بخشی از عنوان مقاله ،کلمات کلیدی و یا خالصه مقاله
وجود داشته باشد .این بخش معموال برای کاربران تخصصی پیشنهاد نمیشود چرا که ممکن
است نتایج بسیار زیادی را نمایش دهد .اگر به دنبال مقاالت انگلیسی ارائه شده در کنفرانسهای
داخلی هستید ،میتوانید به زبان انگلیسی کلمه مورد نظرتان را وارد نمایید.
جستجوی پیشرفته
با مراجعه به صفحه جستجو در مقاالت صفحهای مانند تصویر روبرو نمایش داده میشود .برای
جستجوهای تخصصی پیشنهاد میشود که از این بخش استفاده نمایید .در فرم روبرو میتوانید به
صورت جداگانه یا همزمان داخل عنوان ،کلمات کلیدی ،نویسندگان و یا چکیده مقاله جستجو را
انجام داده و نتایج را مشاهده نمایید.
در این فرم ،اگر گزینه «عین عبارت» را انتخاب نکرده باشید ،نتایج شامل کلیه عبارات ترکیبی با
واژه وارد شده نمایش داده میشود .بعنوان مثال ،اگر کلمه «تونل» را وارد کنید نتایج شامل
مقاالتی است که تمام ترکیبات کلمه تونل از جمله «تونل»« ،تونلها»« ،تونلی» و … در آنها
وجود دارد .به منظور دستیابی به نتیجهای که فقط شامل عین عبارت وارد شده است ،گزینه
«عین عبارت» را باید فعال کنید.
جستجوی موضوعی
در صفحه جستجوی مقاالت ،قسمتی وجود دارد که کلیک بر روی آن ،یک لیست موضوعی از
مقاالت نمایش داده می شود .پایگاه سیویلیکا از تقسیمبندی علوم در سه سطح استفاده مینماید
که در این فرم ،دو سطح آن نمایش داده میشود .سطح اول ،تقسیمبندی علوم در  4دسته اصلی
(علوم سال مت ،علوم زیستی ،علوم فیزیکی و مهندسی ،و علوم اجتماعی) است و سطح دوم،
تقسیمبندیهای زیر مجموعه آنها .اگر جستجوی اولیه ،تعداد نتایج بسیار زیادی را نمایش
میدهد ،می توانید موضوع را نیز انتخاب نمایید تا نتایج محدودتر شود .برای ترکیب چند
موضوع ،میتوانید کلید کنترل را نگه داشته و روی موضوعات مورد نظر کلیک کنید تا چند
موضوع به صورت همزمان انتخاب شود .با انتخاب هر سطح ،مقاالت طبقهبندی شده در کلیه
سطوح زیر مجموعه نیز نمایش داده میشود.

جستجو در لیست کنفرانسها
در صورتی که به دنبال مجموعه مقاالت کنفرانس خاصی میگردید ،میتوانید از امکان جستجوی ارائه شده در صفحه لیست کنفرانسها استفاده نمایید .در این حالت پیشنهاد میکنیم که فقط یک واژه اصلی از
کنفرانس مورد نظر را وارد نمایید .بعنوان مثال درصورتیکه به دنبال مقاالت مهندسی مکانیک هستید ،میتوانید به سادگی واژه مکانیک را در این بخش جستجو نمایید.

دریافت (دانلود) مقاله
جهت دریافت اصل مقاله ،پس از انتخاب مقاله موردنظر ،در پائین صفحه در قسمت راهنمای دانلود فایل
کامل این مقاله با وارد نمودن آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی خود در فیلد "آدرس ایمیل مجاز" و
درج "کد امنیتی" ،گزینه «دریافت ایمیل اصل مقاله» را کلیک نمایید.
الزم بذکر است استفاده از پایگاه سیویلیکا تنها در داخل محیط دانشگاه و بصورت نامحدود امکانپذیر
است.

خدمات سیویلیکا













دریافت مقاالت فارسی و دسترسی به مقاالت کنفرانسهای کشور
دسترسی محدود به مقاالت کنفرانسهای خارجی
معرفی مجالت و ژورنالهای (فارسی  -انگلیسی) با انتشار جدیدترین شمارههای آن
دریافت مقاالت ( ISIجستجو با کد ) DOI
دریافت کتاب الکترونیک زبان اصلی ()Ebook
رصد تقویم و رویدادهای علمی به منظور اطالعرسانی کنفرانسهای داخلی و خارجی و نشستهای علمی ایران
نمایهسازی مقاالت ،همایش و کنفرانسهای تحت حمایت در سیویلیکا
پروژهها و تحقیقات دانشجویی
ارسال خبر به صورت ماهنامه به تمامی اعضاء سیویلیکا
انتشار اخبار کنفرانس در پایگاه فراخوانهای علمی پزوهشی کشورhttps://www.callforpapers.ir/
انتشار اخبار کنفرانس در پایگاه بنانیوز برای کنفرانسهای حوزه عمران و معماری /https://bananews.ir
انتشار اخبار کنفرانس در پایگاه بانک اطالعاتی گردهماییهای ایرانhttps://www.symposia.ir/

پایگاه های علمی سیویلیکا
سیویلیکا شامل تعدادی از پایگاههای علمی پژوهشی است که هر یک تامینکننده بخشی از نیازهای محققان و پژوهشگران میباشد .این مجموعهها عالوه بر سیویلیکا عبارتند از:












مرجع کتاب  (LIBRARYA):ارائه کننده کتابهای الکترونیک زبان اصلی
پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور
باشگاه دانش
مرجع صنعت جوشکاری
نمایشگاه صنعت ساختمان
اکوسیستم کارآفرینی
مرجع صنعت کنفرانس
دیده بان علم ایران
اخبار علمی
انجمنهای علمی
مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی

با سپاس
کتابخانه دانشگاه خاتم

