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 הקלידו ,שלפניכם המסך מופיע למאגר הכניסה לפני אם
 והקישו ,Bar Ilan University ימין מצד החיפוש בתיבת

 Sign In על



 המחקר כותר את או החוקר שם את החיפוש בתיבת הקלידו
  Judit Bar Ilan החוקרת של פרסומיה לדוגמה ,המבוקשים

 אילן בר מאוניברסיטת
 



 מתוך ובחרו ,הרצוי למאמר שמשמאל הריבוע את סמנו
   Save to Other File Formats -ב הגלילה סרגל

 



 תיבת מתוך בחרו ,שנפתח Send to File בחלון
File Format קובץב BibTex 



 קובצי של באפשרות שבחרתם לאחר
BibTex, על הקישו Send 



 בצד ,המסך בתחתית הופיע BibTex שהקובץ לאחר
 Close על המסך במרכז שנפתח בחלון הקישו ,ימין



 ספרייה בכל או ,Downloads בספריית המבוקש המאמר את ִשמרו
 טעויות וימנע ,המאמר עם בבירור שיזוהה שם לו ותנו ,שתבחרו

 CoolCite המאגר אל כך אחר אותו שתייצאו בעת
 



  ,Publications בקטגוריה בחרו ,CoolCite המאגר אל היכנסו
 לייבוא .Journal Article Refereed הקטגוריה בתת ובתוכה
  File Data Import על הקישו BibTex בקובץ מאמר של מובאה

 !)בלבד הדגמה לצורכי המיועד ,שלי בפרופיל אשתמש מכאן(



  ,Pick a file for import באפשרות בחרו
 'קובץ בחירת' על והקישו



  הקובץ את Downloads ספריית מתוך בחרו
 Students Academic לדוגמה ,המבוקש



  על הקישו הקובץ בחירת לאחר
Import 



 Your file has been imported successfully הכתובית
  תקינות לבדיקת אך ,בהצלחה BibTex   קובץ לייבוא הסימן היא

 .Your CV על הקישו הרישום



 Publications-ל שוב היכנסו



 Journal Articles Refereed-ב בחרו



  בקובץ שיובא המאמר של הביבליוגרפי הרישום לבדיקת
BibTex, צלמית על הקישו ,לעריכתו או Edit, המופיעה 

   למאמר מימין
 



 שיובא המאמר של תקינותו את לוודא תוכלו זה במסך
  על הקשה באמצעות אותו ולשמור ,BibTex כקובץ למאגר
 המסך שבתחתית הכתום הריבוע
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