راﻫﻨﻤﺎی دﺑﯿﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب داور
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻧﻘﺶ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼ ﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺨﺎب داور ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎرشﺷﺪه ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺧﺘﻴﺎر دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ از ﻃﺮف دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺨﺎب داور ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ" ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ز ﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ روی ﻣﺮﺑﻊ رﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ آﺧﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ روی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻋﺒﺎرت "اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع و ارﺳﺎلﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ داور ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داوران دارای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
داوراﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻳﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ داور ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻠﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﮑﯿﺪه در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی
دوﻣﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺑﯽ رﻧﮓ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﮑﺎن در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت  Search Similar Articlesﻣﺤﻞ
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب داور ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮق ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺧﺪﻣﺖﺗﺎن ﻋﺮض ﺷﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ داور ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار
دارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،داور ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داوران اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮس ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ روی
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽﺘﻮاﻧﯿﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت داور ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داوراﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف از ﻧﺎم ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داور ،ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ذرهﺑﯿﻦ آﺑﯽ رﻧﮓ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ روی دﮐﻤﻪ "ارﺳﺎل ﺑﻪ داوران" ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

