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مقدمه:
گوکل اسکالر متعلق به شرکت گوگل است و به طور رایگان در دسترس همگان قرار دارد .به کمک
گوگل اسکالر می توان نوشته های علمی ،استنادات ،نویسندگان و مقاالت را مورد جستجو قرار داد و
رویدادهای علمی اخیر در حوزه های تحقیقاتی مختلف را دنبال کرد .نویسندگان مقاالت می توانند در
گوگل اسکالر پروفایل عمومی تهیه نمایند و مقاالتی را که به مقاله آنها استناد نموده اند را مشاهده
کنند .همچنین گوگل اسکالر این قابلیت را دارد که به طور خودکار پروفایل نویسنده را به روز نماید و
در صورتیکه مقاله ای از نویسنده منتشر شده باشد آن مقاله را به مجموعه مقاالت نویسنده در پروفایل
وی اضافه کند .از طریق این سرویس میتوان رزومه علمی و دانشگاهی و پروفایل خود را ساخت و آنها
را در وب سایت برای دیگران قابل رویت نمود.

ساخت پروفایل:
قبل از اضافه کردن مقاله در گوگل اسکالر باید پروفایل عمومی بسازیم.
نحوه ساختن پروفایل به صورت زیرمی باشد:
میتوانید با استفاده از حساب کاربری ک ه در گوگل دارید وارد گوگل اسکالر شوید و در غیر این صورت
میتوانید به طور رایگان ثبت نام نمایید.

ابتدا باید یک حساب کاربری در گوگل ایجاد نمایید.

زمانی که وارد صفحه کاربری حساب گوگل میشوید فرم  citation sign up formظاهر میشود .نام
و مشخصات خود را وارد ن مایید و آدرس ایمیل دانشگاه برای تایید مورد نیاز است.

بعد از کلیک بر روی گزینه  next stepصفحه ای باز میشود که فهرستی از مقاالت نوشته شده توسط
افرادی با نامهای مشابه خودتان را در آن می بینید مقاالت مربوط به خود را انتخاب نمایید و میتوانید
گزینه  see all articlesرا انتخاب نمایید و مقاالت مربوط به خودتان را انتخاب نمایید و یا به طور
گروهی مقاالت را اضافه نمایید.
و میتوان با استفاده از  Addو یا  Removeمقاله مورد نظر را اضافه و یا حذف نمود.

در گام بعدی برای اضافه شدن مقاالتی که در آینده میخواهید به پروفایل خود اضافه نمایید در
قسمت  Profile Updatesدو حالت را میتوانید انتخاب نمایید:
حالت اول  :مقاالت شما به طور خودکار توسط سیستم به روز میشوند.
حالت دوم  :قبل از به روز شدن مقاالت جدید در پروفایل شما ،سیستم به شما ایمیل میفرستد و در
حالتی که شما آن را تایید نمایید به پروفایلتان اضافه میشود.

