
 

 

 

 

 

 

 

 

 Google Scholar در پروفایل ایجاد راهنوای

 سنجی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه واحد علن

  



 Google Scholar هوتور جستجو ویژه اسناد علوی

کٍ  ردیمًا . درکىذ میمطالة ػلمی ي مقاالت پژيَشی را جستجً یک مًتًر جستجً است کٍ  گوگل اسکوالر یا گوگل اسکالر

پژيَشگزان تزای اس جملٍ َشیىٍ تسیار سیاد  یتٍ دالیلي غیزٌ   WOS، SCOPUS ماوىذَای اطالػاتی استىادی  تاوکدستزسی تٍ 

. ذتاش اس مىاسثی تزای جستجًی مىاتغ ػلمی میوقطٍ آغرایگان  جستجًیػىًان یک مًتًر    تٍ Google Scholar ،ستویممکه 

ػىًان تُتزیه مًتًر جستجًی مقاالت ػلمی در   تًان آن را تٍ ومیاما  ،سیادی دستزسی داردتٍ مىاتغ  Google Scholarَزچىذ 

، تسیاری اس Google Scholarجستجًی دقیق در تا ذ تًاوى تسیاری اس محققان می ،حال تٍ ػلت رایگان تًدن ایه وظز گزفت. تا

 امکان مشاَذٌ مشخصات  Google Scholarدر  س طزیق ایجاد پزيفایل ػمًمیا .ویاسَای پژيَشی خًد را تزطزف ومایىذ

  .يجًد دارد Google Scholarدر وتایج جستجًی  انپژيَشگز

 Google Scholarمشایای ایجاد پزيفایل در 

 پزيفایل اس کلیٍ مقاالت پژيَشگز تذين محذيدیت ستان ي ومایٍ مجلٍ مزتًطٍایجاد * 

  تزيسرساوی خًدکار ي دستی مقاالت پژيَشگز* 

 مقاالت مىتشزشذٌ تًسط پژيَشگز امکان مشاَذٌ *

  مقاالت پژيَشگز تٍ تفکیک سالَز یک اس تٍ  تؼذاد استىادات امکان مشاَذٌ* 

 ت خًدالتٍ مقا پژيَشگز استىاداتامکان پیگیزی * 

 مقاالت مزتثط تا مًضًع امکان مشاَذٌ* 

  َای گًواگًن مقالٍ تا فزمتارجاع امکان  *

 گزان تزتزومایش اطالػات وًیسىذگان ي پژيَش *

 تٍ صًرت خًدکار پژيَشگز i10-index ي h-index َای شاخصامکان محاسثٍ * 

 شگزپژيَ َمکاران پژيَشیپزيفایل ػلمی  امکان مشاَذٌ* 

 َا ي غیزٌ کىفزاوس ،مقاالتا، َ ت، کتابالامکان يريد خًدکار ي یا دستی مشخصات مقا* 

  َا تىذی داوشگاٌ ی يتًمتزیکس اس گًگل اسکالز سایتیشه تٍ مىظًر رتثٍ استفادٌ* 

 تز اساس وظام يتًمتزیکس تًجٍ تٍ دٌ وفز تزتز تٍ لحاظ استىاددَی در گًگل اسکالز سایتیشه* 
 

 

 

  

https://iranpaper.ir/blog/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3/


 ایجاد پروفایل در گوگل اسکالر

داشتٍ تاشیذ. ي یک ایمیل آکادمیک ( gmailاتتذا ویاس است تا یک حساب کارتزی ) Google Scholarتزای ایجاد پزيفایل در 

 Myگشیىٍ  شًد. صفحٍ سیز تاس می شًیذ. /https://scholar.google.comاتتذا يارد سایت  تزای ایجاد یا مشاَذٌ پزيفایل خًد

profile  .را اوتخاب کىیذ 

 

 

 شًد. صفحٍ سیز تاس می My profileتؼذ اس اوتخاب گشیىٍ 

 

 

  

https://scholar.google.com/


را اوتخاب  Use another accountکٍ حساب کارتزی شما در لیست مًجًد ویست ي یا حساب کارتزی وذاریذ، گشیىٍ  صًرتیدر

 Createيارد شًیذ. در غیز ایىصًرت، گشیىٍ  Sign inمیل، اس قسمت  شًد. در صًرت داشته جی کىیذ. صفحٍ سیز تاس می

account  سپس اس قسمت  .سیذکزدٌ ي یک حساب کارتزی تسارا اوتخابSign in .يارد شًیذ 

 

 را تکمیل وماییذ.  Citations sign up formفزم 

 

 



شًد. مقاالت خًد را اوتخاب کزدٌ يارد مزحلٍ تؼذ  صًرت خًدکار تًسط گًگل جستجً می در مزحلٍ تؼذ، مقاالت وًیسىذٌ تٍ

 شًیذ. 

 

 Automatically update the list of articles in myدر ایه مزحلٍ تزای يريد خًدکار مقاالت آیىذٌ تٍ پزيفایل گشیىٍ 

profile  ٍرا اوتخاب کىیذ. در وُایت گشیىGo to my profile  .یک پیام تاییذ تٍ جُت يريد تٍ پزيفایل شخصی اوتخاب شًد

 یذ آن را تاییذ وماییذ. شًد کٍ تا ایمیل آکادمیک شما فزستادٌ می

را اوتخاب کىیذ تا پزيفایل شما تٍ طًر ػمًمی قاتل دستزسی تاشذ. تًجٍ کىیذ  Make it publicاس صفحٍ پزيفایل خًد گشیىٍ 

 در صًرت ػذم تاییذ ایمیل آکادمیک، پزيفایل شما قاتل دستزسی تزای ػمًم وخًاَذ تًد. 

 

کٍ  شًوذ يجًد دارد. َمچىیه در صًرتی ان افشيدن مقاالتی کٍ در لیست مشاَذٌ ومیامک Addدر پزيفایل خًد تا اوتخاب گشیىٍ 

، مقالٍ Deleteتًاویذ تا اوتخاب مقالٍ ي گشیىٍ  ای متؼلق تٍ شما ویست ي تٍ اشتثاٌ در پزيفایل شما وشان دادٌ شذٌ است، می مقالٍ

 را حذف وماییذ. 

 


