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ٍ تز خالف ظاّز عادُ اػ، کار ٍ اًزصی تغیار سیادی هی تزد. تخؼ عخت کار تِ یادآٍری فؼالیت ّای  کارعختی اعت  ، تْیِ رسٍهِ

ٍ هقاالت قثلی ٍ تصوین گیزی تزای لحاظ ٍ یا ػذم لحاظ آًْا اعت. در حال حاضز، یکی اس هؼیارّای ها تزای اًتخاب  آثارگذؽتِ ٍ یافتي 

اعکَالر یا ّواى  گَگل. در ایي هیاى، اعتآى اتشار ٍ هؾَْر تَدى ادگی ٍ چاتکی اتشار هٌاعة تزای حفظ ارتثاطات آکادهیک، ع

Google Scholar Citation  اس ّوِ هٌاعة تز اعت.عادُ  راّیٍ ایداد یک پزٍفایل در آى ٍ 

تِ هقاالت هؼتثز، تَعط اعکَالر گَگل ؽٌاخ غٌی گَگل اعکَالر اعت، تقزیثاً کلپزٍفایل اعکَالر، ارتثاط آى تا دادُ ّای ٍیضگی خَب 

تزای ّویي اگز هثالً در تْیِ رٍسهِ خَد، حَصلِ ٍ تَاى خوغ آٍری ریش تِ ریش اطالػات اعکَالر خَد را ًذاریذ، کافی اعت  هی ؽًَذ.

ًذاریذ، تا یک اکاًت گَگل عادُ پزٍفایل خَد را ایداد کٌیذ تا گَگل تِ صَرت خَدکار آًْا را تزای ؽوا لیغت کٌذ. اگز ایي پزٍفایل را 

تیاى ٍ تا اتصال آى تِ ایویل آکادهیک خَد، تِ راحتی هی تَاًیذ، پزٍفایل خَد را ایداد کزدُ ٍ تقیِ کار را تِ گَگل تغپاریذ. ّواًگًَِ کِ 

هقاالت دیگز  Addیا  "شٍدىاف"ؽذ، در تزخی هَارد، گَگل هوکي اعت، هقاالتی اس ؽوا را لیغت ًکٌذ. اها تِ راحتی هی تَاًیذ اس تخؼ 

ایي عیغتن تِ راحتی تِ ؽوا اهکاى اعتخزاج دادُ ّای هزتثط تا هقاالتتاى را تِ صَرت کاهل هی  ّوچٌیيخَد را ًیش تِ عیغتن اضافِ کٌیذ. 

 دّذ. 

 http://mail.google.comًذاریذ تِ عایت  Gmailاس عزٍیظ  پغت الکتزًٍیکی ایداد پزٍفایل اعکَالر تغیار عادُ اعت. اگز

خَد ؽَیذ عپظ  Gmailٍارد اکاًت یک خی هیل تزای خَد تاس کٌیذ.  "ایداد حغاب"یا  Create accountٍارد ؽذُ ٍ اس طزیق 

 "ٍیزایؼ"کٌیذ. در قغوت کلیک  "ًقل قَلْای هي"ٍ یا  My citations را تاس کٌیذ ٍ رٍی لیٌک  scholar.google.comعایت 

ٍ هقاالت اضافِ ًؾذُ را تِ اعکَالر خَد اضافِ  کلیک کٌیذ Addیا  "افشٍدى"پزٍفایل خَد را تکویل کٌیذ ٍ عپظ رٍی لیٌک  Editیا 

 ًواییذ. ػوَهییا  publicتَاًیذ هقاالت خَد را  ًواییذ. در صَرت توایل هی

عایت ؽخصی، گَگل اتشاری تا  پیچیذگی تٌظین رسٍهِ ٍ تِ رٍس ًگِ داؽتي ٍبتِ ّز صَرت، اس هیاى اتشار ّای هختلف، تا تَخِ تِ 

 یذ ٍاقغ ؽَد.اهکاًات هحذٍد، اها خالصِ ٍ عادُ را در اختیار ها گذاؽتِ اعت کِ هی تَاًذ هف

رتثِ ٍتَهتزیکی ٍ خایگاُ ػلوی  ًِ تٌْا تزای فؼالیتْای آکادهیکی هٌاعة ٍ ضزٍری اعت تلکِ تزای ارتقاءایداد پزٍفایل گَگل اعکَالر 

  داًؾگاُ هزتَطِ در خْاى تغیار تا اّویت اعت.

 اس خولِ: اعت،هٌاعة تغیار فؼالیتْای آکادهیکی  آًْا ٍ ایداد پزٍفایل در آًْا تزای اًتخاب کِپیؾٌْاد هی گزدد ًیش  یدیگز عایتْای

http://www.linkedin.com 
http://www.researchgate.com 
http://www.researcherid.com  

http://orcid.org 
اعالهی ٍاحذ اصفْاى )خَراعگاى( دارای ٍب عایت ؽخصی هی تاؽٌذ کِ در عایت اصلی داًؾگاُ  ساددر ضوي توام اعاتیذ در داًؾگاُ آ

تدَی ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد در عایت گَگل، اس آًدا کِ تا خغ قاتل دعتزط هی تاؽذ. "عاهاًِ اعاتیذ"لیٌک  "ّیات ػلوی"قغوت 

 عایت ؽخصی ؽوا خشء ًتایح اٍلیِ ًوایؼ دادُ هی ؽَد، دػَت هی گزدد حتوا آًزا تکویل فزهاییذ./ع.م
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