
 مراحل ساخت این سرویسو  اسکوالر گوگل معرفی
 

 گًگل کمک بٍ .دارد قرار َمگان دسترس در رایگان طًر بٍ ي است گًگل شرکت بٍ متعلق اسکًالر گًکل

 علمی ريیذادَاي ي داد قرار جستجً مًرد را مقاالت ي وًیسىذگان استىادات، علمی، َاي وًشتٍ تًان می اسکًالر

 پريفایل اسکًالر گًگل در تًاوىذ می مقاالت وًیسىذگان. کرد دوبال را مختلف تحقیقاتی َاي حًزٌ در اخیر

 ایه سکًالرا گًگل َمچىیه .کىىذ مشاَذٌ اوذ ومًدٌ استىاد آوُا مقالٍ بٍ کٍ را مقاالتی ي ومایىذ تُیٍ عمًمی

 مىتشر وًیسىذٌ از اي مقالٍ صًرتیکٍ در ي ومایذ ريز بٍ را وًیسىذٌ پريفایل خًدکار طًر بٍ کٍ دارد را قابلیت

 تًان می اسکًالر گًگل کمک بٍ .کىذ اضافٍ يي پريفایل در وًیسىذٌ مقاالت مجمًعٍ بٍ را مقالٍ آن باشذ شذٌ

 –H ومًد مشاَذٌ را مقالٍ وًیسىذٌ ایىذکس. 
ضرّیص جذیذتریي ّ تِتریي ضرّیص گْگل هی تاغذ کَ تَ هٌظْر هذیریت پرّفایل ایي 

پژُّػگراى ایجاد غذٍ اضت ّ تا تْجَ تَ ایٌکَ قْی تریي هْتْر جطتجْ خْد گْگل هی تاغذ 
تٌاترایي هٌثع اعالعات تازیاتی خْدظ هی تاغذ کَ تقریثا توام اًتػارات ّ هٌتػرات غوا را تَ 

دُذ. در قطوت ُای تعذی خْاُین گفت کَ از ایي ضرّیص هی تْاى  هعرض ًوایع قرار هی
ّ   CVSاز اًتػارات خْد، خرّجی اکطل ّ  Endnoteتِرٍ ُای زیادی ترد هثل خرّجی گرفتي 

پریٌت از رزّهَ ّ ... کَ خیلی از دّتارٍ کاری ّ ًْغتي ّ رّزآهذ کردى رزّهَ جلْگیری هی کٌذ. 
 آیذ: هراحل ضاخت ایي ضرّیص در زیر هی
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. آدرش ایویل جویل ّ کلوَ عثْر خْد را ّارد هی کٌین تذیِی اضت کَ ایي ُواى ًام کارتری ّ 2
 کلوَ عثْری اضت کَ ترای اضتفادٍ از ضرّیص پطت الکترًّیکی اضتفادٍ هی کٌین.

 ای کارتری خْد اقذام تَ ضاختي پرّفایل هی کٌین.. تعذ از ّارد غذى تَ فض3



 

در جعثَ اّل ًام ّ ًام خاًْادگی در جذّل دّم ّاتطتگی ضازهاًی را تَ غکل صحیح ّارد هی 
َ عٌْاى یک فرد کٌین در جعثَ ضْم حتوا تایذ ایویل آکادهیک ّارد کٌین تا جویل ها را ت

تاغذ. ّ در جعثَ  acداًػگاُی قثْل کٌذ تذیِی اضت آدرش پطت الکترًّیکی تایذ حاّی داهٌَ 

ضْم حْزٍ ُای هْرد عالقَ خْد را ّارد هی کٌین. ایي اعالعات تَ گْگل کوک هی کٌذ تا از 
  دُذ.پایگاٍ دادٍ خْد ُرچیسی را کَ هرتْط تَ فرد هْرد ًظر تاغذ تازیاتی کٌذ ّ ًوایع 

 

در ایي صفحَ توام هقاالت ًوایع دادٍ هی غًْذ ّ از ها هی خْاُذ کَ تواهی آى را اضافَ کٌین 
حَ دّتارٍ هی تْاًین یا تَ حالت ًوایع درتیایذ ّ احیاًا ّیرایع کٌین ُوچٌیي در ایي صف

 تراضاش اضاهی هختلف از فرد دّتارٍ جطتجْ کٌین.



 

ّ  Uptodateتعذ از ایي هرحلَ از ها ضْال هی کٌذ کَ آیا پرّفایل غوا را رّزآهذ کٌن تا کلیک رّی 
 ّارد پرّفایلتاى هی غْیذ. Go to my Profileاًتخاب گسیٌَ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  غکل زیر هرحلَ ًِایی ضاخت پرّفایل را ًوایع هی دُذ.

 

ُواًغْر کَ در تصْیر قاتل هػاُذٍ اضت هی تْاًین تعذاد کل اضتٌادُا ّ تعذاد اضتٌادُا تا 
ر ضیر اضتٌادات تَ فرد را تثیٌین. ُوچٌیي تْضظ ًوْدا  H-index  ّi10-indexضالی هػخص، 

اًتػارات فرد در ضالِای هختلف ًػاى دادٍ غذٍ اضت. در هٌْی ضوت راضت ُوکاراى 
هػترکی کَ تا صاحة پرّفایل ُوکاری داغتَ اًذ تَ ًوایع درآهذٍ اضت کَ تصْرت لیٌک هی 

 تاغذ ّ هی تْاى اًِا را ًیس جطتجْ کرد.

 

 هٌثع:

 (.1332اکثرًژاد، رضا)

 

 

 


