دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت
راهنمای ایجاد حساب کاربری
گوگل اسکوالر

دکتر محسن واعظ

برای ایجاد اکانت یا حساب کاربری گوگل اسکوالر می بایست مراحل زیر را انجام پذیرد.

وارد صفحه  scholar.google.comشوید .مانند عکس زیر:

در این مرحله می بایست یک حساب گوگل با نام خودتان (همان نامی که می خواهید
حساب گوگل اسکوالر باز کنید) ایجاد نمایید.
طبیعتا اگر چنین حسابی دارید دیگر نیازی به ایجاد یک حساب جدید نیست.
روی لینک  Sign inهمانند شکل باال کلیک کنید .که صفحه زیر نمایش داده می شود.

 -1-2اگر حساب کاربری دارید که نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید همانند فلش 2-1
 -2-2اگر حساب کابری ندارید باید روی گزینه  Create an accountکلیک کنید .همانند
فلش 2-2
سپس برای ایجاد حساب کاربری مراحل زیر را انجام دهید.
برای انجام این کار شما وارد صفحه زیر خواهید شد .سپس اطالعات درخواستی را پر کنید و
شماره موبایل خود را برای تایید دوباره وارد نمایید.

سپس تایید نماید تا وارد صفحه جدید شوید.

نام کاربری و کلمه عبوری که ساخته بودید وارد نمایید تا وارد صفحه گوگل اسکوالر شوید.
همانند شکل زیر

در قسمت  ،nameنام کامل خود را وارد نمایید
در قسمت  Affiliationآدرس دانشگاهی خود را به شرح ذیل وارد نمایید.
… Islamic Azad University, Rasht Branch, Department of
در قسمت  Email for verificationباید ایمیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت یعنی
 admin@iaurasht.ac.irوارد شود
در قسمت  Area of interestباید زمینه های تحقیقاتی خود را وارد نمایید.

در ادامه روی گزینه  Next Stepدر پایین صفحه کلیک کنید که وارد صحفه زیر خواهید شد.

در این مرحلهه نهام خود را وارد نمهایهد می توانیهد ترکیبی از نهام خودتان که در مقاله های علمی
بصهورت متتصهر هذ ذکر شهده است وارد نمایید و در ادامه روی گزینه  search articleکلیک
کنید .ممکن است با نامی که انتتاب کردید تمامی مقاله های شما را نمایش ندهد بنابراین همانند
شههکل زیر که فقن نام خانوادگی وارد شههده اسههت شههما هذ فقن نام خانوادگی را وارد نمایید .تا
جستجوی کامل تری انجام گیرد.

در ادامه روی گزینه  see all articleکلیک نمایید تا تک تک مقاالت برای شما نمایش داده
شود و در میان آنها مقاالتی که به اشتباه اضافه شده اند را حذف کنید.

با نهایی شدن لیست و انتتاب تمام مقاالت ،روی گزینه  back to listکه روی نوار سبز پایین
آمده کلیک کنید و وارد صفحه قبل شوید.

روی گزینه  next stepکلیک کنید و وارد مرحله بعد شوید

حالت اتوماتیک را برای اضافه شدن مقاالت بصورت اتوماتیک به حساب شما در آینده را انتتاب
کنید و روی  go to my profileدر پایین صفحه کلیک کنید.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید صفحه شما ایجاد شده است
در قسمت  Change photoعکس خود را وارد نمایید.
روی گزینه  Make my profile publicکلیک کرده تا صفحه شما در گوگل اسکوالر
در نمایش عمومی قرار گرفته و قابل جستجو کردن باشد.
روی گزینه  my homepageحتما آدرس صفحه خودتان در وبسایت اساتید دانشگاه را
وارد نمایید و روی  saveکلیک نمایید.

در ادامه شما می توانید با استفاده از گزینه های  Addو  Moreبرای اصالح مقاالت خود
استفاده نمایید.
این منو امکان حذف کردن و یا اضافه کردن مقاله را به شما می دهد و اگر هذ دو مقاله
تکراری در پروفایل شما وجود داشت می توانید از گزینه  mergeکه در همین منو قرار
دارد استفاده نمایید.
پروفابل گوگل اسکوالر شما ایجاد گردید.

