
 (Google Scholar Citations) اسکوالر گوگل در پژوهشگران پروفایلشیوه ایجاد 

4931 پائیز  

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



 معاونت ژپوهشی و فناوری 
اسکوالر گوگل در پژوهشگران پروفایل ایجاد شیوه

 

sci.mui.ac.ir 
2

 

در گوگل دارای مزایایی است که تنها با ایجاد پروفایل از سوی پژوهشگر در این بخش حاصل  Google Scholar Citationsسرویس 

 می گردد. این مزایا شامل:

 )ایجاد یک پروفایل از کلیه مقاالت پژوهشگر )بدون محدودیت زبان و نوع نمایه نامه مجله مربوطه 

مقاالت استناد کننده( و محاسبه شاخص های استنادی پژوهشگر براساس آن امکان آگاهی از استنادهای هر یک از مقاالت )تعداد و

امکان مشاهده پروفایل همکاران علمی مقاالت پژوهشگر

ارائه پروفایل فرد در نتایج جستجوی گوگل اسکوالر

بروزرسانی خودکار انتشارات و استنادات فرد و آگاهی رسانی

 

 مراحل ایجاد پروفایل:

( شود و یا در صورتیکه دارای حساب کاربری نیست، با کلیک بر Gmailفرد، وارد حساب کاربری خود در گوگل ) در ابتدا الزم است

Create an account .یک حساب کاربری ایجاد نماید و وارد شود
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 Citations signشده و فرمی که در این صفحه مشاهده می شود )« »http://scholar.google.com/citationsپس از آن وارد لینک 

up form.را تکمیل نماید ) 

 

وارد مرحله بعد می شود که مطابق با نام وارد شده در فرم قبل، مقاالت نویسنده به صورت خودکار جستجو  Next stepبا کلیک بر دکمه 

 انتخاب شود. Add all … articlesدر صورت اطمینان از نتایج بازیابی شده گزینه  می گردد.

 

کل مقاالت لیست می گردد )مطابق تصویر زیر( که الزم است پژوهشگر با بررسی  See all articlesدر غیر اینصورت با کلیک بر گزینه 

Add  آن، موارد مربوط را انتخاب نموده و بر دکمه Remove  کلیک نماید و سپس  کلیک نماید و یا موارد نامربوط را انتخاب و بر دکمه

 وارد مرحله بعد شود.
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Automatically update the list of articles in my  در این مرحله جهت اضافه شدن خودکار مقاالت آتی به پروفایل، تیک

profile Go to my Profile جهت ورود به پروفایل اختصاصی پژوهشگر و بازبینی و اصالح آن انتخاب شود. فعال و در نهایت گزینه 
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تنظیمات عمومی پروفایل

تصویر پژوهشگر، اطالعات عمومی )نام، وابستگی سازمانی، تخصص، ایمیل دانشگاهی و صفحه شخصی موجود در اینترنت(، لیست مقاالت 

و نویسندگان همکار وی در این صفحه مشاهده و قابل ویرایش می باشد. همچنین شاخص های استنادی و گراف مربوطه نیز در صفحه مشاهده 

 به منظور قابل جستجو و مشاهده بودن پروفایل در گوگل اسکوالر انتخاب شود. یل، گزینه Make it publicمی گردد. در صورت تما

نام  الزم است ،(اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان) پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلیه در وابستگی سازمانی نکته:

 درج شود. (Isfahan University of Medical Sciences) دانشگاه به شیوه صحیح
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منظور بازیابی پروفایل در گوگل اسکوالر، الزم است یک ایمیل دانشگاهی در پروفایل پژوهشگر وارد شود و لینک ارسالی  به

(Verification Emailبه این ایمیل )،  گردد. تأییدتوسط پژوهشگر 

 

همچنین به منظور آگاهی رسانی به پژوهشگر پس از اضافه شدن خودکار هر مقاله و یا استناد به پروفایل وی در گوگل اسکوالر، از قسمت 

Follow .موارد مذکور انتخاب گردد 
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 ویرایش لیست مقاالت پروفایل

شامل افزودن مقاله جدید )از طریق جستجو و یا به صورت دستی(، ادغام چند مقاله و حذف موارد  ،ویرایش های کلی بر لیست مقاالت

 وجود دارد.  exportگزینه  کلیک بر انتخاب شده می باشد. امکان گرفتن خروجی از طریق انتخاب موارد مورد نظر و

وجود دارد، ولی با انتخاب مواردی که پژوهشگر قصد حذف، ادغام و یا گرفتن  Addنکته: در نوار باالی مقاالت در حالت عادی تنها گزینه 

 فعال می گردد. Mergeو  Delete ،Exportخروجی از آن را دارد گزینه های 
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مقاالتی که نام پژوهشگر با امالیی دیگر  گروهی این روش به منظور افزودن :(Add article groups) افزودن مقاله جدید از طریق جستجو

ائه نشده، می باشد. همچنین امکان جستجو از طریق در آن درج شده است و یا مقاالتی که به هر دلیلی در لیست مقاالت فعلی پژوهشگر ار

ق گزینه از طری تأییدز بررسی و پس ااساس نام یا عنوان جستجو شده،  بازیابی شده برقاالت وجود دارد. در این قسمت نیز مقاالت عنوان م

Add all … articles .به لیست مقاالت اضافه گردد 
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مقاالت مطابق با نام یا کل بررسی و انتخاب امکان تفاوت این گزینه با مورد قبل،  :(Add articles) افزودن مقاله جدید از طریق جستجو

 است. به صورت موردی کادر جستجوعنوان وارد شده در 

 

برای مقاالت و سایر فعالیت های پژوهشی فرد که به روش قبلی بازیابی نشده، امکان ورود دستی اطالعات  افزودن مقاله جدید به روش دستی:

آن در این قسمت فراهم شده است. با انتخاب نوع مدرک از قسمت باالی فرم و پر کردن فیلدهای مربوطه و ذخیره آن، عنوان مورد نظر به 

 ردد.گ میلیست مقاالت فرد در صفحه اصلی اضافه 
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عالوه بر اعمال ویرایش های کلی برای مقاالت مانند اضافه، ادغام و حذف، امکان ویرایش فیلدهای مختلف یک مقاله نیز در این قسمت 

وجود دارد. به این منظور پس از کلیک بر عنوان مقاله، صفحه مشخصات کتابشناختی مقاله باز می شود که در آن امکان تغییر این فیلدها 

 ار می باشد.برقر
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 علمی افزودن همکاران

ن لیست شود. در ایمشاهده می (باشندمیکه دارای پروفایل در گوگل اسکوالر )وی لیست همکاران فرد در مقاالت  ،در سمت راست پروفایل

منتقل شده و  Co-authorsها به قسمت در صورت تأیید هر یک از همکاران علمی، اسامی آن وجود دارد. (امکان تأیید )+( و یا رد )×

 ها در گوگل اسکوالر وجود دارد. همواره امکان مشاهده و پیگیری پروفایل علمی آن
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 اسکوالربا جستجوی نام پژوهشگر در گوگل سایر افراد، یا  در مراجعات بعدی شخصپس از اتمام مراحل فوق، 

(scholar.google.com) ، نمایان خواهد شد.اطالعاتی پروفایل مربوطه در نتایج این پایگاه اطالعات 
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