
 Google Scholarراهنمای ایجاد پروفایل در  

 داریذ. آکادهیک ایویل یک ٍ(Gmail) گَگل اکاًر یک تِ ًیاس اتسذا اسکَالر، گَگل در خزٍفایل ایداد تزای

 شَد:هی اًدام هزحلِ سِ اسکَالر گَگل خزٍفایل ایداد تزای

 شخظی اطالػاذ درج اٍل: هزحلِ

  هقاالذ اطالػاذ دٍم: درج هزحلِ

 اسر. ساسی رٍسآهذ تِ هزتَط سَم: زٌظیواذ هزحلِ

طَرذ زَاًیذ تا اسسفادُ اس حساب کارتزی کِ در گَگل داریذ ٍارد گَگل اسکَالر شَیذ ٍ در غیزایي هی

 ًام ًواییذ.زَاًیذ تِ طَر رایگاى ثثر  هی

 

 Gmail اکاًر ٍ ّسسیذ گَگل خذیذ کارتز چٌاًچِ .اتسذا تایذ یک حساب کارتزی در گَگل ایداد ًواییذ 

 .کٌیذ ایداد کارتزی حساب خَد تزای اتسذا اسر السم ًذاریذ،



 

شَد.ًام ٍ  ظاّز هی citation sign up formشَیذ فزم  سهاًی کِ ٍارد طفحِ کارتزی حساب گَگل هی

 ذ ٍ آدرس ایویل داًشگاُ تزای زاییذ هَرد ًیاس اسر.هشخظاذ خَد را ٍارد ًوایی

 

شَد کِ فْزسسی اس هقاالذ ًَشسِ شذُ زَسط  طفحِ ای تاس هی next stepتؼذ اس کلیک تز رٍی گشیٌِ 

کٌار ّز گزٍُ هقاالزی کِ  "Add all articles"تیٌیذ. تز رٍی  در آى هی ّای هشاتِ خَدزاى را افزادی تا ًام

کلیک کٌیذ زا هقالِ خاص تِ آى گزٍُ اضافِ شَد. اگز  "see all articles" هال شواسر ٍ یا تز رٍی



 خَی ٍ خسر یک زا کٌیذ کلیک "search articles"  هقاالذ خَد را در ایي گزٍُ ّا ًذیذیذ، تز رٍی 

 .کٌیذ اضافِ آى تِ در را خَد هقاالذ سدس. شَد اًدام  google scholar در هؼوَلی

 

 .هقالِ هَرد ًظز را اضافِ ٍ یا حذف ًوَد Removeٍ یا  addزَاى تا اسسفادُ اس  ٍ هی

  

خَاّیذ تِ خزٍفایل خَد اضافِ ًواییذ در قسور  در گام تؼذی تزای اضافِ شذى هقاالزی کِ در آیٌذُ هی

Profile updates ٍزَاًیذ اًسخاب ًواییذ. حالر را هی د 

 شًَذ. حالر اٍل: هقاالذ شوا تِ طَر خَدکار زَسط سیسسن تِ رٍس هی

فزسسذ ٍ در حالسی  حالر دٍم: قثل اس تِ رٍس شذى هقاالذ خذیذ در خزٍفایل شوا، سیسسن تِ شوا ایویل هی

 شَد. زاى اضافِ هیکِ شوا آى را زاییذ ًواییذ تِ خزٍفایل



 

  

 تاشذ. طفحاذ خزٍفایل شوا شاهل سِ قسور هی

قسوسی کِ شاهل ًام ٍ هشخظاذ شواسر، قسور دٍم شاهل هقاالذ ٍ سال اًسشار ٍ قسور سَم شاهل 

 تاشذ. آهار ٍ اسسٌاداذ هی



 

ٍ در قسور all""کل سهاًی کِ هقالِ هَرد ًظز چاج شذُ اسر در قسور سَم اسسٌاداذ هقاالذ تز اساس 

""since دّذ. اسسٌاداذ اخیز را ًشاى هی 

  

 

تاشذ یؼٌی ًَیسٌذُ  ۰۱ًَیسٌذُ  hدّذ. تزای هثال اگز شاخض  را ًشاى هی hشاخض  h-indexقسور 

 تار اسسٌاد شذُ اسر ۰۱هقالِ دارد کِ حذاقل  ۰۱

  



 

-i۰۱ndex تار اسسٌاد شذُ اسر ۰۱تاشذ کِ حذاقل  زؼذاد هقاالزی هی 

 

  

 زَاًیذ هقاالذ خَد را ًیش تِ طَرذ دسسی ٍ یا تا ٍارد کزدى اطالػاذ کافی ٍارد ًواییذ. هی addقسور  در



 

ّا را تا فزهر ّای هسٌَع دریافر ًواییذ ٍ در تزًاهِ ّای  زَاًیذ آى تا اًسخاب کزدى هقالِ هَرد ًظززاى هی

 تؼذی اس آى تسَاًیذ اسسفادُ ًواییذ.

  

 

 mergeٍ در طَرزی کِ چٌذ هقالِ یکساى داشسِ تاشیذ تا اًسخاب هقالِ هَرد ًظز ٍ کلیک کزدى تز رٍی 

 زَاًیذ تزای هثال دٍ هقالِ را یک هقالِ ًواییذ. هی



  

 

 اًذ را هشاّذُ ًواییذ. زَاًیذ هقاالزی کِ تِ شوا اسسٌاد کزدُ ٍ اگز تز رٍی ػذد هزتَط کلیک ًواییذ هی

  

 

 اًذ. هقاالزی کِ تِ هقالِ هَرد ًظز اسسٌاد ًوَدُ

  



 

 زَاًیذ ًام ًَیسٌذُ را خسسدَ ًواییذ. در قسور سزذ هی

  

 

را اًسخاب  deleteاگز تخَاّیذ هقالِ را اس خزٍفایل خَدزاى حذف ًواییذ تایذ هقالِ را اًسخاب ًواییذ ٍ گشیٌِ 

 ًواییذ.

 

را اًسخاب ًواییذ ٍ   view trash گشیٌِ more  یذ اس قسورزَاً اگز هقالِ ای را اشسثاُ حذف کٌیذ هی 

 .دٍتارُ هقالِ را تاسگزداًی ًواییذ



 

 .زَاًیذ خزٍفایل خَد را زغییز دّیذ هی  Edit ٍ در قسور 

 ٍ اسٌاد:ًحَُ خسر ٍ خَی هقاالذ 

کادر  در  را طحیح ػثارذ شوا اسر السم گًَاگَى هَضَػی ّای سهیٌِ در هخسلف هقاالذ خسسدَی تزای

  ًواییذ. ٍاردخسسدَ 

ّسسیذ  خاص ًَیسٌذُ یک اس ای هقالِ دًثال تِ اگز یا ًواییذ ٍ ٍارد شکل هطاتق را هَضَع طحیح شکل

 .ًواییذ زایح را ٍی ًام فاطلِ یک تا ٍ خاًَادگی ًام اتسذا ًواییذ ٍارد را ًَیسٌذُ ًام طحیح شکل

  

 



 گَگل اسکَالر چح سور شَد. درهی ظاّز شوا هَضَع در ػلوی هٌاتغ ٍ هقاالذ لیسر ًسایح طفحِ در

 هیشاى یا ٍ ّای اخیز سال اساس تز خسسدَ ًسایح کزدى هززة خولِ اس اسر دادُ قزار اهکاًازی شوا تزای

 زیک اسر. تا شذُ دادُ قزار شوا تزای  Custom rangeقسور در ًیش زاریخ کزدى هشخض رتط. اهکاى

 خَاٌّذ خسسدَ ًسایح در اسسٌادی ًیش هقاالذ ٍ اخسزاع ثثر ّای خزٍاCitations  ٍ Patentsًِ کٌار سدى

 .آهذ

 

  

تا  اسر. لیٌک دارای ٍ دار خط ًَیسٌذگاى اس تزخی ًام سیز شذُ، تاسیاتی رکَردّای تِ هزتَط طفحِ در

 تز دیذى ػالٍُ کِ شَیذ هی ّذایر اسکَالر گَگل در آًاى شخظی خزٍفایل تِ ًَیسٌذگاى ایي ًام رٍی کلیک

اسسٌادی  زحلیل ًوَدار آى تز ػالٍُ ٍ یافر خَاّیذ دسر ًیش آًاى  H شاخض تِ هٌاتغ، خاهؼِ فْزسر

در  آى کارتزدّای ٍ اسکَالر گَگل اس تخش ایي تِ هزتَط کاهل هؼزفی تاشذ. هی رٍیر قاتل ًیش ًَیسٌذگاى

 شذ خَاّذ ارائِ ٍ زْیِ هدشا راٌّوایی فایل در سٌدی ػلن هثاحث

 


