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  مقدمه

به كمك گوگل اسكوالر . در دسترس همگان قرار دارد يگانو به طور را متعلق به شركت گوگل است 1گوكل اسكوالر
در  يراخ يعلم يدادهايو مقاالت را مورد جستجو قرار داد و رو يسندگاناستنادات، نو ي،علم يها توان نوشته يم

 يندنما يهته يمعمو يلتوانند در گوگل اسكوالر پروفا يمقاالت م يسندگاننو. مختلف را دنبال كرد يقاتيتحق يها حوزه
را دارد كه به طور  يتقابل ينگوگل اسكوالر ا ينهمچن. مشاهده كنند را اند را كه به مقاله آنها استناد نموده يو مقاالت

به مجموعه  رامنتشر شده باشد آن مقاله  يسندهاز نو يا مقاله يكهو در صورت يدرا به روز نما يسندهنو يلخودكار پروفا
مقاله را مشاهده  يسندهنو يندكسا اچ توان يبه كمك گوگل اسكوالر م. اضافه كند يو يلوفادر پر يسندهمقاالت نو

در  يزمعتبر را ن يرمنتشر شده در مجالت غ مقاالت زيراابزارها كمتر است  يراز سا يندكسا اچ يابزار برا يندقت ا. نمود
  .كند يلحاظ م يندكسا اچمحاسبه 

 يگراند يو آنها را در وب برا يدخود را بساز يلو پروفا يو دانشگاه يرزومه علم يدتوان يشما م يس،سرو ينا يقاز طر
 يقطر ينپژوهشگران باهم و از ا يشاز پ يشب ييآشنا ييها يلپروفا ينچن يداز اهداف تول يگرد يكي. يدكن يتقابل رو

و  يشما به زبان فارس تمام انتشارات Google Scholar Citation. باشد يم يقاتيتحق يدر كارها يمشاركت علم
شما را  ٤رششاخص ه ٣آي اس آيو ،  ٢اسكوپوس ياستناد يگاهدهد و همانند دو پا يم يشرا نما... و  يسيانگل

اند  نشده يهنماآي اس آي و اسكوپوس كه در  يگوگل، استنادات به مقاالت يسسرو يناز آنجا كه ا. كند يمحاسبه م
و پژوهشگران  يسندگاننو يرا برا يباالتر شاخص هرشكند، اغلب  يسبه ممحا يزرا ن) يمقاالت فارس كثرمانند ا(

  .دهد يم يشنما

  گوگل اسكوالر پايگاه در نام ثبت نحوه

 براي .يددار يكآكادم يميلا يكو  5)يميلج(اكانت گوگل  يكبه  يازابتدا  ن ،گوگل اسكوالر در يلپروفا يجادا يبرا
 يككل  My Citationسپس در باالي صفحه روي و  يدشو scholar.google.comابتدا وارد آدرس  يلپروفا يجادا

  .كنيد

  

  

                                                 
1. google Scholar  
2. Scopus 

3. ISI   
4. h-index  

5. gmail   



  
  .وارد شويدآن س ايميل و پسورد داريد از طريق آدر) جيميل( ايميل گوگلاگر  

  

  
ابتدا . ، الزم است ابتدا براي خود حساب كاربري ايجاد كنيدنداريدهستيد و اكانت جيميل چنانچه كاربر جديد گوگل   

و اطالعات فردي خود را وارد . كليك كنيد تا وارد صفحه ايجاد حساب كاربري شويد Create an accountروي گزينه 
بقيه . مارش استناد به طور جامع انجام شودكنيد تا ش كه آثار خود را برمبناي آن منتشر مي انتخاب كنيدرا نامي . نماييد

  . كليك كنيد Next stepاطالعات را تكميل كرده و در نهايت روي گزينه 

  

   



  
  .در صورت تكميل درست فرم ايجاد حساب كاربري در گوگل، پيام خوش آمد براي شما نمايش داده مي شود 

   

  ايجاد پروفايل گوگل اسكوالر

  : شود مرحله انجام ميگوگل اسكوالر سه  پروفايلبراي ايجاد  

  درج اطالعات شخصي :اولمرحله  
 درج اطالعات مقاالت :دوم مرحله  
 تنظيمات مربوط به روزآمد سازي است :سوم مرحله.  

كه در مقاالت  يو به همان شكل يسيخود را به زبان انگل ينام و نام خانوادگ Name صفحه باز شده در قسمت در
  .ييدوارد نما يسيدنو يم



 نامه هشيو"بر اساس د را نام سازمان و مركز/موسسهنام  .خود را درج نمائيد يسازمان يوابستگ Affiliation قسمت در
  .وارد كنيد "درج نام سازمان در انتشارات علمي

  .ييدخود را وارد نماسازماني يا دانشگاهي  يميل، ا Email for verification قسمت در

  .ييدخود را وارد نما يپژوهش ي مورد عالقهها ينه، زمAreas of interestقسمت  در

  

  
تمامي مقاالت شما كه توسط گوگل  دومدر مرحله  .كليك كنيد Next Stepپس از تكميل اطالعات اين قسمت روي 

نماييد تا ليست كامل مقاالت شما نشان كليك  see all articles روي . شود اسكوالر شناسايي شده است آورده مي
   .داده شود



  
اي مربوط به شما  در صورتيكه مقاله. استو مطمئن شويد كه مقاالت مربوط به شما  بررسي كنيدرا  فهرست مقاالت 

   .نمائيد   Addسپسرا برداشته و  همقالآن تيك عالمت توانيد  مينيست 

  
  .كليك كنيد  Next Step روي) روزآمدسازي(براي ورود به مرحله سوم  و سپس



  
  

عدم روزآمدسازي خودكار  2 بهتر است گزينه. كنيد نحوه روزآمدسازي اطالعات را تنظيم مي) سوم(آخر  مرحلهدر 
د تا امكان بررسي و تصحيح مجدد را انتخاب شود تا در هنگام روزآمدسازي ابتدا از طريق ايميل به شما اطالع داده شو

  .داشته باشيد

 Go toگزينه اول را انتخاب نموده و بصورت خودكار صورت پذيرد  نحوه روزآمدسازي اطالعات اگر تمايل داريد كه 
my profile  كليك كنيدرا.  

  



ده مي شود كه بايد آن را شما فرستا دانشگاهي يا سازمانيپروفايل شما ايجاد شده است و يك ايميل تاييد به ايميل 
  .تاييد نماييد

  
را كليك كنيد تا پروفايل شما به طور عمومي قابل دسترسي باشد و از گوگل  Make it publicاز صفحه پروفايل خود 

دقت كنيد كه اگر ايميل آكادميك خود را تاييد نكنيد، پروفايل شما قابل دسترسي براي . باشد جستجواسكالر قابل 
   .د بودعموم نخواه

 

  
و تصوير  وابستگي سازماني، دانشگاهي يا سازمانيربوط به ايميل اطالعات متوانيد  در صفحه پروفايل خود هميشه مي

   .پروفايل خود را ويرايش نماييد

  



  
وجود  Addو درج منبع جديد از طريق گزينه  Editالزم به ذكر است امكان ويرايش مجدد اطالعات از طريق گزينه  

براي اينكه نام شما به فارسي هم نمايش داده شود و مقاالت فارسي را بازيابي كنيد، نام فارسي خود را نيز درج  .دارد
  .كليك كنيد Addروي گزينه . كنيد

 

  
 Addاي كه به صورت خودكار بازيابي نشدند را به منابع خود اضافه كنيد روي گزينه  براي اينكه مقاالت از قلم افتاده 

article manually    شود شما اضافه مي پروفايلبا تكميل اطالعات خواسته شده، مقاله مورد نظر به  .كنيد كليك.  

   



   

... اچ، نمودار ساالنه، نويسندگان همكار و  شاخصميزان استنادات، تعداد مقاالت،  در صفحه پروفايل پژوهشگران 
    .شود نمايش داده مي

 

 


