به نام خدا
راهنمای ایجاد پروفایل در google scholar
گام اول :ورود به صفحه ایجاد پروفایل به آدرس http://scholar.google.com/citations

کاربرانی که حساب کاربری  gmailدارند با وارد کردن آدرس ایمیل و پسورد میتوانند وارد صفحه پروفایل google
 scholarشوند.

برای آن دسته از کاربرانی که تاکنون اکانت  gmailنداشتهاند ،میبایست ابتدا به ایجاد اکانت  gmailاقدام نمایند .برای
این منظور میبایست روی گزینه Create accountکلیک نمایید تا وارد صفحه ایجاد حساب کاربری شوید.

به منظور شمارش دقیق و جامع استنادات به آثار پژوهشی افراد ،کاربران در ایجاد اکانت میبایست از نامی استفاده نمایند
که آثار خود را با آن نام منتشر میکنند.
پس از ایجاد حساب کاربری در گوگل با کلیک بر روی گزینه  Continue to Google Scholarمیتوان وارد محیط
 google scholarشد.
برای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سه مرحله را باید طی نمود -1 :درج اطالعات شخصی -2 ،درج اطالعات
مقاالت و  -3تنظیمات مربوط به روزآمد سازی است.

پس از تکمیل اطالعات و کلیک بر روی گزینه  nextمی توان وارد مرحله بعد شد .این مرحله مربوط به درج اطالعات
مقاالت است که یا از منابع بازیابی شده موارد مربوط به خود را انتخاب می کنید و یا مقاالت دیگری را به منابع بازیابی شده
می افزایید .برای اینکه تمامی مقاالت از پیش بازیابی شده را ببینید روی گزینه  See all articlesکلیک کنید.

در گام آخر نحوه روزآمدسازی اطالعات را تنظیم می کنید .بهتر است گزینه عدم روزآمدسازی خودکار انتخاب شود تا در
هنگام روزآمدسازی ابتدا از طریق ایمیل به شما اطالع داده شود تا امکان بررسی و تصحیح مجدد را داشته باشید.

پس از پایان سه مرحله ،صفحه پروفایل شما ایجاد می شود .برای اینکه پروفایل شما در دسترس همگان قرار گیرد تا رویت
پذیری آن باال برود گزینه Make it publicرا انتخاب کنید .می توانید عکس خود را نیز به صفحه اضافه کنید.
الزم به ذکر است امکان ویرایش مجدد اطالعات از طریق گزینه  Editو درج منبع جدید از طریق گزینه  Addوجود دارد.
برای اینکه نام شما به فارسی هم نمایش داده شود و مقاالت فارسی را بازیابی کنید ،نام فارسی خود را نیز درج کنید .روی
گزینه  Addکلیک کنید.

برای اینکه مقاالت از قلم افتاده ای که به صورت خودکار بازیابی نشدند را به منابع خود اضافه کنید روی گزینه Add
کنید.
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