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، Googleّبی ضشکت  تشیي سشٍیس بِ عٌَاى یکی اص کبسبشدی Google Scholar Citationسشٍیس 

اًذ، دستشسی پیذا کٌٌذ  کِ تبکٌَى اًجبم دادُ هیّبی عل سبصد بِ توبهی هقبالت ٍ فعبلیت پژٍّطگشاى سا قبدس هی

 :پزیش است اًجبم سِ هشحلِ سبدُ اهکبىاستفبدُ اص ایي سشٍیس اص طشیق  .ٍ هیضاى اسجبعبت خَد سا پیگیشی ًوبیٌذ

 

 Google Scholar Citationایجاد پروفایل در  .1

. داسیذ (جی هیل)ابتذا ضوب ًیبص بِ یک اکبًت گَگل  Google Scholarبشای ایجبد پشٍفبیل دس 

 https://mail.google.comًذاسیذ بِ آدسس  Gmailبٌببشایي اگش پست الکتشًٍیکی اص سشٍیس 

. یک حسبة جی هیل ایجبد کٌیذ "ایجبد حسبة کبسبشی"یب  Create accountٍاسد ضذُ ٍ اص طشیق 

 Myسا ببص کٌیذ ٍ گضیٌِ  Scholar.google.comخَد ضَیذ ٍ  Gmailاکبًت  دس هشحلِ بعذ ٍاسد

Profile  سا اًتخبة ًوبییذ. 

 



 
 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد سا بِ صببى اًگلیسی ٍ بِ ّوبى ضکلی کِ دس  Nameدس صفحِ ببص ضذُ دس قسوت 

 Email forٍابستگی سبصهبًی، دس بخص   Affiliationّوچٌیي دس قسوت . ، ٍاسد ًوبییذدسج ضذُهقبالت 

verification  ایویل آکبدهیک خَد، دس قسوتAreas of interest ٌِّبی پژٍّطی ٍ علوی هَسد  ًیض صهی

 سا هشبَط بِ خَد ORCIDآدسس ٍبالگ، سبیت هحل خذهت خَد ٍ یب  Homepageعالقِ خَد ٍ دس قسوت 

 .سپس ٍاسد هشحلِ بعذ ضَیذ .ٍاسد ًوبییذ

 

 ورود و ویرایش اطالعات هقاالت  .2

دس ایي هشحلِ بب استفبدُ اص ًبهی کِ دس هشحلِ قبل ٍاسد ضذُ است، سیستن بِ صَست خَدکبس توبم 

دس صَستی کِ اس ًتبیج ببصیببی ضذُ . کٌذ هقبالتی کِ ًبم پژٍّطگش هشبَطِ دس آى ٍجَد داسد، ببصیببی هی

. لیست اضبفِ ًوبییذ تَاًیذ توبم هقبالت سا بِ اطویٌبى داسیذ ٍ ّوِ هقبالت هتعلق بِ ضوب است، هی

 .سا اًتخبة تب لیست کبهل هقبالت ًوبیص دادُ ضَد see all articlesبذیي هٌظَس گضیٌِ 

 



 
 

ای  دس صَستی کِ هقبلِ. لیست سا چک ًوبییذ ٍ هطوئي ضَیذ کِ کلیِ هقبالت هشبَط بِ ضوب است

هقبلِ اص ضوب دس لیست ّوچٌیي اگش یک یب چٌذ . هشبَط بِ ضوب ًبَد، عالهت تیک آى هقبلِ سا بشداسیذ

 :، بِ یکی اص سِ سٍش صیش اقذام ًوبییذ Addتَاًیذ بشای ٍاسد کشدى هقبالت جذیذ خَد بب گضیٌِ  ًبَد هی

 (Add article groups)جستجَی گشٍّی هقبالت ًَیسٌذُ بِ صَست اتَهبتیک . الف

 (Add article)جستجَی هقبلِ هَسد ًظش دس هَتَس جستجَی گَگل اسکبلش . ة

 (Add article manually)ٍسٍد اطالعبت هذاسک بِ سٍش دستی . ج

تَاى  دس ایي بخص هی. ضَین هقبالت هی Updatesٍاسد قسوت  Nextدس ًْبیت بب اًتخبة گضیٌِ 

تَسط گَگل اسکبلش جستجَ ٍ بِ هذاسک اضبفِ ضَد ٍ تعییي کشد کِ هقبالت ضوب بِ صَست اتَهبتیک 

 .طِ اًجبم گیشدیب بشٍصسسبًی آى تَسط ضخص هشبَ

 
 تکویل و روزآهدسازی اطالعات .3

یک دسخَاست تبییذ بِ ایویل آکبدهیک ضوب  ،دس ایي هشحلِ پشٍفبیل ضوب ایجبد ضذُ ٍ اص طشیق سیستن

تغییشات الصم سا  ٍ دس اداهِ هذاسک ٍاسد ضذُ سا بشسسی. ببیست آى سا تبییذ کٌیذ ضَد کِ هی فشستبدُ هی

: تَاًذ ضبهل هَاسد صیش ببضذ ایي تغییشات هی. دس صَست ًیبص اعوبل ًوبییذ

 

 



 
 

 اضبفِ کشدى عکس بِ پشٍفبیل 

  تَاى بب گضیٌِ  جْت ٍیشایص اطالعبت ضخصی دس پشٍفبیل خَد هی: ٍیشایص اطالعبت ضخصی

Edit اقذام ًوَد. 

 

  قببلیت ببصیببی پشٍفبیل تَسط عوَم(Visibility) :فشض ضخصی  ى پشٍفبیل بِ صَست پیصای

الوللی قببل جستجَ ٍ هطبّذُ ببضذ، اص بخص  بشای ایٌکِ هذاسک پشٍفبیل دس سطح بیي. است

Edit  ٌِگضیMake my profile public سا اًتخبة ًوبییذ. 

 
 ببضذ، آى سا حزف ًوبییذ دس صَستی کِ هذسک ببصیببی ضذُ هتعلق بِ ضوب ًوی: ف هقبلِرح .

جْت حزف آى ابتذا دس جعبِ کٌبسی هذسک هَسد ًظش کلیک ًوَدُ، دس ایي صَست گضیٌِ 

Delete ضَد گشدد کِ بب اًتخبة آى، هذسک هَسد ًظش حزف هی فعبل هی. 

 

 



 
 

اضبفِ ضذى هقبلِ جذیذ بِ پشٍفبیل خَد هطلع د بِ هقبالت ٍ یب خَاّیذ اص استٌبدات جذی اگش هی:  ًکتِ

الصم بِ رکش است کِ . سفتِ ٍ سپس گضیٌِ هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبییذ Followببیذ بِ قسوت . ضَیذ

 .بشای فعبل ًوَدى ایي بخص، پیص اص آى ببیذ ٍضعیت پشٍفبیل خَد سا دس حبلت عوَهی قشاس دّیذ

 

 

 

  


