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 Google Scholar معرفی

گْکل اطکْالر هتعلق تَ ػزکت گْگل اطت ّ تَ طْر رایگاى در دطتزص ُوگاى قزار دارد. تَ 
ّ هقاالت را هْرد کوک گْگل اطکْالر هی تْاى ًْػتَ ُای علوی، اطتٌادات، ًْیظٌذگاى 

جظتجْ قزار داد ّ رّیذادُای علوی اخیز در حْسٍ ُای تحقیقاتی هختلف را دًثال کزد. 
ًْیظٌذگاى هقاالت هی تْاًٌذ در گْگل اطکْالر پزّفایل عوْهی تِیَ ًوایٌذ ّ هقاالتی را کَ تَ 

ت را دارد کَ تَ هقالَ آًِا اطتٌاد ًوْدٍ اًذ را هؼاُذٍ کٌٌذ. ُوچٌیي گْگل اطکْالر ایي قاتلی
طْر خْدکار پزّفایل ًْیظٌذٍ را تَ رّس ًوایذ ّ در صْرتیکَ هقالَ ای اس ًْیظٌذٍ هٌتؼز ػذٍ 
تاػذ آى هقالَ را تَ هجوْعَ هقاالت ًْیظٌذٍ در پزّفایل ّی اضافَ کٌذ. تَ کوک گْگل اطکْالر 

اچ ایٌذکض اس طایز هی تْاى اچ ایٌذکض ًْیظٌذٍ هقالَ را هؼاُذٍ ًوْد. دقت ایي اتشار تزای 
اتشارُا کوتز اطت سیزا هقاالت هٌتؼز ػذٍ در هجالت غیز هعتثز را ًیش در هحاطثَ اچ ایٌذکض 

 .لحاظ هی کٌذ

اس طزیق ایي طزّیض، ػوا هی تْاًیذ رسّهَ علوی ّ داًؼگاُی ّ پزّفایل خْد را تظاسیذ ّ آًِا 
تْلیذ چٌیي پزّفایل ُایی آػٌایی تیغ  را در ّب تزای دیگزاى قاتل رّیت کٌیذ. یکی دیگز اس اُذاف

 .اس پیغ پژُّؼگزاى تاُن ّ اس ایي طزیق هؼارکت علوی در کارُای تحقیقاتی هی تاػذ

Google Scholar Citation ّ را ًوایغ هیذُذ ّ  … توام اًتؼارات ػوا تَ ستاى فارطی ّ اًگلیظی

ُزع، ػوا را هحاطثَ هی ػاخص  ۳ ّ، آی اص آی ۲ ُواًٌذ دّ پایگاٍ اطتٌادی اطکْپْص
کٌذ. اس آًجا کَ ایي طزّیض گْگل، اطتٌادات تَ هقاالتی کَ در اطکْپْص ّ آی اص آی ًوایَ 

 ًؼذٍ اًذ

هاًٌذ اکثز هقاالت فارطی را ًیش هحاطثَ هی کٌذ، اغلة ػاخص ُزع تاالتزی را تزای 
 ًْیظٌذگاى ّ پژُّؼگزاى ًوایغ هیذُذ.

 اسکوالرنحوه اضافه نمودن مقاله در گوگل 

 قثل اس اضافَ کزدى هقالَ در گْگل اطکْالر تایذ پزّفایل عوْهی تظاسین.

 ًحٍْ طاختي پزّفایل تَ صْرت سیزهی تاػذ:

تْاًیذ تا اطتفادٍ اس حظاب کارتزی کَ در گْگل داریذ ّارد گْگل اطکْالر ػْیذ ّ در غیز ایي  هی
 تْاًیذ تَ طْر رایگاى ثثت ًام ًواییذ. صْرت هی



 

 

  تایذ یک حظاب کارتزی در گْگل ایجاد ًواییذ. اتتذا

 



 

  

ػْد  ظاُز هی citation sign up form ػْیذ فزم سهاًی کَ ّارد صفحَ کارتزی حظاب گْگل هی

 ًام ّ هؼخصات خْد را ّارد ًواییذ ّ آدرص ایویل داًؼگاٍ تزای تاییذ هْرد ًیاس اطت.

 

ػْد کَ فِزطتی اس هقاالت ًْػتَ ػذٍ  صفحَ ای تاس هی next step تعذ اس کلیک تز رّی گشیٌَ

تیٌیذ هقاالت هزتْط تَ خْد را اًتخاب ًواییذ ّ  ُای هؼاتَ خْدتاى را در اى هی تْطط افزادی تا ًام



را اًتخاب ًواییذ ّ هقاالت هزتْط تَ خْدتاى را اًتخاب ًواییذ ّ یا تَ  see all articles تْاًیذ گشیٌَ هی

 الت را اضافَ ًواییذ.طْر گزُّی هقا

 



 

 هقالَ هْرد ًظز را اضافَ ّ یا حذف ًوْد. Remove ّ یا add تْاى تا اطتفادٍ اس ّ هی

 

خْاُیذ تَ پزّفایل خْد اضافَ ًواییذ در  در گام تعذی تزای اضافَ ػذى هقاالتی کَ در آیٌذٍ هی
 تْاًیذ اًتخاب ًواییذ: دّ حالت را هی Profile updates قظوت

 ػًْذ. اّل : هقاالت ػوا تَ طْر خْدکار تْطط طیظتن تَ رّس هی حالت

فزطتذ  حالت دّم : قثل اس تَ رّس ػذى هقاالت جذیذ در پزّفایل ػوا، طیظتن تَ ػوا ایویل هی
 ػْد. ّ در حالتی کَ ػوا اى را تاییذ ًواییذ تَ پزّفایلتاى اضافَ هی



 

 تاػذ : صفحات پزّفایل ػوا ػاهل طَ قظوت هی

ی کَ ػاهل ًام ّ هؼخصات ػواطت، قظوت دّم ػاهل هقاالت ّ طال اًتؼار ّ قظوت
 تاػذ. قظوت طْم ػاهل آهار ّ اطتٌادات هی

 

در قظوت طْم اطتٌادات هقاالت تز اطاص تز اطاص کل سهاًی کَ هقالَ هْرد ًظز چاپ ػذٍ 
 دُذ. اطتٌادات اخیز را ًؼاى هی since"ّ در قظوت " all"اطت "



 

تاػذ یعٌی  01ًْیظٌذٍ  h دُذ. تزای هثال اگز ػاخص را ًؼاى هی h ػاخص h-index قظوت

 تار اطتٌاد ػذٍ اطت. 01هقالَ دارد کَ حذاقل  01ًْیظٌذٍ 

 

10-index I  تار اطتٌاد ػذٍ اطت. 01تاػذ کَ حذاقل  تعذاد هقاالتی هی 



 

 اًتخاب ًواییذ.تْاًیذ  دّ حالت ّجْد دارد کَ هی profile updates در قظوت

 

  

 ػًْذ. حالت اّل : هقاالت ػوا تَ طْر خْدکار تْطط طیظتن تَ رّس هی

فزطتذ  حالت دّم : قثل اس تَ رّس ػذى هقاالت جذیذ در پزّفایل ػوا، طیظتن تَ ػوا ایویل هی
 ػْد. ّ در حالتی کَ ػوا اى را تاییذ ًواییذ تَ پزّفایلتاى اضافَ هی



 

هقاالت خْد را ًیش تَ صْرت دطتی ّ یا تا ّارد کزدى اطالعات کافی ّارد تْاًیذ  هی add در قظوت

 ًواییذ.

 

ُا را تا فزهت ُای هتٌْع دریافت ًواییذ ّ در تزًاهَ  تْاًیذ اى تا اًتخاب کزدى هقالَ هْرد ًظزتاى هی
 ُای تعذی اس اى تتْاًیذ اطتفادٍ ًواییذ.

 



تا اًتخاب هقالَ هْرد ًظز ّ کلیک کزدى تز ّ در صْرتی کَ چٌذ هقالَ یکظاى داػتَ تاػیذ 
 تْاًیذ تزای هثال دّ هقالَ را یک هقالَ ًواییذ. هی merge رّی

 

 

اًذ را هؼاُذٍ  تْاًیذ هقاالتی کَ تَ ػوا اطتٌاد کزدٍ ّ اگز تز رّی عذد هزتْط کلیک ًواییذ هی
 ًواییذ.

 اًذ. هقاالتی کَ تَ هقالَ هْرد ًظز اطتٌاد ًوْدٍ

 تْاًیذ ًام ًْیظٌذٍ را جظتجْ ًواییذ. طزچ هیدر قظوت 



 

را  delete اگز تخْاُیذ هقالَ را اس پزّفایل خْدتاى حذف ًواییذ تایذ هقالَ را اًتخاب ًواییذ ّ گشیٌَ

 اًتخاب ًواییذ.

 

را اًتخاب ًواییذ ّ  view trash گشیٌَ more تْاًیذ اس قظوت اگز هقالَ ای را اػتثاٍ حذف ًواییذ هی

 دّتارٍ هقالَ را تاسگزداًی ًواییذ.



 تْاًیذ پزّفایل خْد را تغییز تذُیذ. هی  Edit ّ در قظوت
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