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 1399، مرداد ماه واحد علم سنجیتهیه و تنظیم: 

 ( چیست؟   Google Scholarاسکالر)گوگل

مدارک  افتنی یاز مواقع برا یاریو پژوهشگران در بس انیاست. دانشجو یمنابع علم گانیرا یموتور جستجو نیگوگل اسکالر بهتر

گوگل کنند.  دایمنابع را پ نیتا بهتر کنندیم یو سع خورندیخود به مشکل برم یپژوهش نهیزم ایو  یلیمرتبط با رشته تحص یعلم

از  یاریبس ژهیموتور کاوش و نیترجیاست. گوگل اسکالر را یبه مقاالت علم یجستجو و دسترس یهاراه نیتراز ساده یکی اسکالر

 نیبا ااست.  گرید یو منابع علم ها،دهیچک ها،نامهانیها و پادانلود کتاب، رساله ها،شیها و همامانند مقاالت ژورنال یمدارک علم

 یدقت کمترPubmedو  Web of Science وScopusمثل ترافتهیسازمانهای داده  جمع آوری گاهیحال، گوگل در برابر پا

 .داردجستجوجینتاکردنلحاظدر

دانشمند هندی است که ایده اصلی آن را از سالهای قبل زمانی که در دانشگاه صنعتی  1ایآنورگ آچارگوگل اسکالر  یمبدع اصل

  داشت.ذهندربودتحصیلبهمشغول)(IITهند

 :های گوگل اسکالرویژگی

 وجو در میان تمام منابع علمیستج 

  ها و ارجاعات، نویسندگان و انتشاراتقولمرتبط، نقلکشف آثار 

 یافتن اسناد کامل علمی در فضای وب 

 هاهای علمی در تمامی حوزهآگاهی یافتن از آخرین پیشرفت 

 دهند.کنند و بدان ارجاع میقول میساخت پروفایل عمومی و بررسی اینکه چه کسانی از آثار شما استفاده و نقل 
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 اسکالر:گوگلدرنامثبتمراحل
ی ارتقاء ایجاد پروفایل گوگل اسکالر، نه تنها برای فعالیتهای آکادمیکی مناسب و ضروری است بلکه برا

س به صورت وبومتریکی و جایگاه علمی دانشگاه مربوطه در جهان بسیار با اهمیت است.استفاده از این سروی

 سه مرحله می باشد:

 

 : Google scholar citation ثبت نام در پروفایل-1

  

  

  

 

  

برای ورود به صفحه ایجاد پروفایل گوگل اسکالر بر روی 

کلیک کنید.   http://scholar.google.com/لینک 

دارید براساس ایمیل و پسورد  Gmailاگر قبال کاربری 

 Createوارد شوید در غیر اینصورت از طریق گزینه 

account .ثبت نام کنید 

http://scholar.google.com/


   

پس از الگین شدن به پروفایل خود بر 

 کلیک کنید  my profileروی گزینه 



 :اطالعات و ویرایش تکمیل -2

 

  

  
 نام و نام خانوادگی

جهت   make my profile publicتیک زدن بر روی گزینه  

 برای همه کاربران پروفایل محقق شده و قابل مشاهدهعمومی 

 وارد نمودن ایمیل آکادمیک

زمینه های علمی و پژوهشی مورد 

 عالقه محقق

افیلیشن دانشگاه خود را 

 وارد نمایید

پس از تکمیل و یا ویرایش اطالعات 

 کنید  save بر روی دکمه



 پس از بازیابی نهایی بر روی دکمه-2

 کلیک کنیدفلش 

س از ثبت نام اولیه در گوگل اسکالر، پ-1

سیستم به طور خودکار تمامی مقاالتی را که 

به نام محقق وجود دارد بازیابی می کند در 

صورتی که همه مقاالت متعلق به محقق باشد 

 select article that youبر روی گزینه 

wrote  کنید و در صورتی که مقاله ای کلیک

قاله مورد نظر را متعلق به محقق نبود تیک م

 .بردارید

 



 Applyدر این قسمت گزینه 

update automatically  را تیک

زده و سپس به طور الزام گزینه 

Make my profile public   را

مرحله  برای ورود به انتخاب نمایید و

 کلیک کنید. Doneروی دکمه  بعد 



برای افزودن عکس 

محقق به پروفایل 

گوگل اسکالر می توان 

2 یا 1از طریق گزینه    

 استفاده کرد.

  

1 

2 

 با توجه به اینکه پروفایل محقق هنوز فعال نشده است بایستی بر

کلیک کرده که پیامی به ایمیل محقق ارسال  Veifyروی گزینه 

 می شود که با کلیک بر روی آن پروفایل محقق فعال خواهد شد.

وویرایش پروفایل  جهت اصالح 

بر روی گزینه قلم  می توانید

کنید کلیک  



 

 ورود و ویرایش اطالعات)مقاالت، کتب،...(: -3

 

  

می متعلق به محقق نبود  مقاله ایدر این قسمت چنانچه 

ه تیک بزنید و با کلیک بر روی دکم توانید مقاله مورد نظر را

Delete.آن را حذف نمایید 

به ایمیل   verifyپس از ارسال 

محقق، پروفایل گوگل اسکالر 

 فعال می شود



 

 

  

 با کلیک بر روی گزینه + ورود اطالعات به سه روش انجام می شود:

  Add article groupستجوی گروهی مقاالت نویسنده به صورت اتوماتیکج-1

 Add articleستجوی مقاله مورد نظر در موتور جستجوی گوگل اسکالر ج-2

  Add article manuallyالعات مدارک به صورت دستیورود اط-3

 Configure article updatesروزرسانی مقاالت به صورت اتوماتیکب -4

 

 



 کلیدی:نکات*

پس از ثبت نام در گوگل اسکالر ایمیلی که از این سیستم به ایمیل آکادمیک محقق ارسال می شود  -1

 شود در غیر اینصورت پروفایل محقق برای عموم قابل مشاهده نخواهد بود. verifyبایستی حتما 

اگر می خواهید از استنادات جدید به مقاالت و یا اضافه شدن مقاله جدید به پروفایل خود آگاه  -2

کلیک کنید. گزینه های مورد نظر بروید و پس از انتخاب در شکل ذیل   Followشوید باید به قسمت 

 محقق ارسال گردد.  Gmailتا موارد خواسته شده به  کلیک کنید Doneسپس بر روی دکمه 

 

بر روی   پروفایل محقق از قسمت سمت چپ باالی صفحه 2در ادامه بند 

را انتخاب کنید که  Alertکلیک  و گزینه  فلش آبی گزینه سه خطی

که برای اضافه کردن موارد دیگر جهت صفحه ای باز خواهد شد 

   لیک کنیدک  Creat ALERTروی گزینه  بروزرسانی می توانید بر


