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 مقدمه:

است  Googleیکی از کاربردی ترین سرویس های شرکت   Google Scholar Citationسرویس 

که پژوهشگران قادر هستند از طریق آن به تمامی مقاالت و فعالیت های علمی که تاکنون انجام داده 

ارهای مختلف، در هر صورت، از میان ابزو میزان ارجاعات خود را پیگیری نمایند. کردهاند، دسترسی پیدا 

داشتن وب سایت شخصی، گوگل ابزاری با امکانات با توجه به پیچیدگی تنظیم رزومه و به روز نگه

 .مفید واقع شود بسیار تواند محدود، اما خالصه و ساده را در اختیار ما گذاشته است که می

ضروری است بلکه برای های آکادمیکی مناسب و ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر نه تنها برای فعالیت

استفاده از این  .ارتقاء رتبه وبومتریکی و جایگاه علمی دانشگاه مربوطه در جهان بسیار با اهمیت است

 سرویس از طریق انجام سه مرحله ساده امکان پذیر است:

 

  Google Scholar Citationایجاد پروفایل در . 1

 ایمیل یک  ومیل( )جی گوگل اکانت یک به  نیاز شما ابتدا  Google scholarبرای ایجاد پروفایل در 

 .دارید آکادمیک

وارد شده و   http://mail.google.com تندارید به سای  Gmail گر پست الکترونیکی از سرویسا

 کنید.  میل برای خود بازجیحساب یک « بریکار ایجاد حساب»یا  Create account از طریق
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 My روی لینکبر را باز کنید و  scholar.google.com خود شوید سپس سایت Gmail وارد اکانت

citations  کلیک کنید. 

 

  

 سپس با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود )مربوط به جیمیل( وارد سایت شوید.

نام و نام خانوادگی خود را به زبان انگلیسی و به همان شکلی که  Nameدر صفحه باز شده در قسمت 

  در مقاالت می نویسید وارد نمایید.
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هش های خود از آن در پژونمایش داده می شود باید همان نامی باشد که  Nameنامی که در فیلد 

  دارد.اطالعات در این سایت وجود  ین. با این نام امکان بازیابی بیشتریداستفاده کرده ا

 :برای مثالخود را بنویسید. وابستگی سازمانی  Affiliationدر قسمت 

Tehran University of Medical Sciences 

 ، ایمیل آکادمیک خود را وارد نمایید.Email for verificationدر قسمت 

  خود را وارد نمایید.و علمی مورد عالقه ، زمینه های پژوهشی Areas of interestدر قسمت 

 

 کلیک نمایید. Next step کلید سپس بر روی
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 مقاالت ورود و ویرایش اطالعات .2

در این مرحله با استفاده از نامی که در مرحله قبل وارد شده است سیستم به صورت خودکار تمامی 

که از نتایج بازیابی شده اطمینان  درصورتی در آن وجود دارد، بازیابی می کند. مذکورکه نام را مقاالتی 

 برای .نمایید اضافه مقاالت را به لیستتمامی می توانید  و همه مقاالت متعلق به شما می باشد، دارید

 داده شود. ایشمن)شکل( کلیک نمایید تا لیست کامل مقاالت شما  see all articles برروی کار این
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در صورتی که مقاله ای مقاالت مربوط به شما می باشد. کلیه لیست را چک نمایید و مطمئن شوید که 

شما در لیست  از اگر یک یا چند مقاله همچنین .را برداریدآن مقاله تیک  مربوط به شما نبود عالمت

 شدن اضافه از بعد و لیک کردهکرا   Addگزینه جدید خود تبرای وارد کردن مقاالتوانید می  نبود

  .نید تا وارد مرحله سوم شویدبز را  Next Stepکلید مقاالت

 

 تکمیل و روزآمدسازی اطالعات. 3

به ایمیل آکادمیک شما  درخواست تاییدیک  از طریق سیستم وپروفایل شما ایجاد شده  در این مرحله

  شود که باید آن را تایید نمایید. فرستاده می
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و تصویر  وابستگی سازمانیمانند ایمیل آکادمیک،  جزئیات مربوط به خودمی توانید شما این مرحله در 

 .کنید لیککرا  Go to my profileکلید  منظوربه این  ویرایش نمایید.نیز پروفایل را 

مشاهده عموم قابل  برایرا کلیک کنید تا پروفایل شما  Make it public گزینه از صفحه پروفایل خود

باشد. دقت کنید که اگر ایمیل آکادمیک خود را  جستجوگوگل اسکالر قابل طریق و از  بودهدسترسی و 

  نخواهد بود.دسترسی مشاهده و قابل تایید نکنید، پروفایل شما برای عموم 
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 :نکات مهم

قابل شما برای عموم عات و اطال، پروفایل کرده باشیدنایمیل آکادمیک خود را تایید  چنانچه .1

  نخواهد بود.دسترسی مشاهده و 

که به هر دلیل بازیابی نشدند می توان از طریق ورود اطالعات به صورت دستی به  را مقاالتی .2

 پروفایل اضافه کرد.

مانند ایمیل  جزئیات مربوط به خود Go to my profileکلید شما همیشه می توانید از طریق  .3

 .، و تصویر پروفایل را ویرایش نماییدوابستگی سازمانیآکادمیک، 

آگاه  خود اضافه شدن مقاله جدید به پروفایلجدید به مقاالت و یا  اتگر می خواهید از استنادا .4

بروید و پس از انتخاب هر دو گزینه موجود در آن بر روی  Followشوید باید به قسمت 

Create Alert .باید گزینه  "اما پیش از آن حتما کلیک کنیدMake it public  را در زمان

 ویرایش اطالعات خود فعال کرده باشید.

 


