ایجاد نمایه عمومی برای نویسندگان با استفاده از گوگلاسکالر سایتیشن
یکی از خدمات گوگل ،امکان ایجاد نمایه عمومی در گوگلاسکالر سایتیشن است که از آن طریق پژوهشگران میتوانند عالوه بر نمایش دادن
تولیدات علمی خود ،میتوانند استنادهای صورت گرفته به مقاالتشان را نیز ردیابی کنند .به منظور ایجاد نمایه ،نیاز است پژوهشگران در
جیمیل (سامانه عمومی رایانامهای گوگل) حساب کاربری داشته باشند و گامهای زیر را طی نمایند:


گام اول -ورود به حساب کاربری گوگل :نویسنده میبایست با حساب کاربری (جیمیل) خود وارد شود .برای این منظور باید وارد صفحه
اصلی گوگل شده و سپس بر لینک  Gmailکلیک نماید.

تصویر 1
اگر فرد حساب کاربری ندارد یا تمایل به تغییر آن دارد ،میتواند با استفاده از گزینه ( ADD accountتصویر  )2و سپس Create an
( accountتصویر  )3یک حساب کاربری جدید ایجاد نماید.

1
2
تصویر 3

تصویر 2

جهت ایجاد حساب کاربری جدید ،نویسنده باید فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کند (تصویر .)4

تصویر 4
پس از آن نویسنده میتواند با ورود به سامانه گوگلاسکالر ،از طریق آدرس  scholar.google.comو کلیک بر لینک My Citation
اقدام به ایجاد نمایه خود نماید (تصویر .)5

تصویر 5


گام دوم -تکمیل اطالعات شخصی :نویسنده باید تمامی فیلدها را از جمله نام و نام خانوادگی( 1صورت پذیرفته شدهای که فرد در مقاالت
بکار میبرد) ،وابستگی سازمانی( 2عنوان و اطالعات دقیق و صحیح سازمان) ،ایمیل( 3ایمیل دانشگاهی /سازمانی) ،حوزههای مورد عالقه 4و
وبسایت شخصی 5خود را تکمیل نماید (تصویر .)6
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صورت پذیرفته شده عنوان سازمان برای دانشگاه خلیج فارس  Persian Gulf Universityاست.

fatemene

Fatemeh Nemati

nemati@pgu.ac.ir
Language documentation, psycholinguistics, Lexical semantics

تصویر 6


گام سوم ،افزودن مقاالت :در این مرحله گوگلاسکالر بطور خودکار ،مقاالت فرد را با نامی که وارد نموده است ،مورد جستجو قرار داده
و لیستی از مقاالت را نمایش میدهد .نویسنده باید مقاالت خود را با  Add Articleانتخاب و در نهایت بر  Addکلیک نماید (تصویر .)7
""Fatemeh Nemati

1

2

4

تصویر 7

3



گام سوم -تعیین نحوه روزآمدسازی مقاالت :نویسنده میتواند نحوۀ روزآمدسازی نمایه خود را انتخاب نماید؛ در واقع میتواند انتخاب
کند که مقاالت و نمایه او بصورت خودکار یا دستی روزآمد شود (تصویر .)8

تصویر 8


ورود به نمایه نویسنده :نویسنده با کلیک بر ( Go to my profileدر تصویر  )8به حساب کاربری خود وارد میشود و میتواند عکس
پرسنلی خود را وارد نماید (تصویر  ،9شماره  )1و پس از بررسی اطالع



ات شخصی و مقاالت خود به تأیید آنها بپردازد .سپس با کلیک بر  Make my profile publicاطالعات خود را در گوگلاسکالر
رؤیتپذیر سازد (تصویر 2 ،9شماره ) و در نهایت با گزینه  Saveاطالعات را ذخیره کند.

2
1

