دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آستارا
راهنمای ایجاد حساب کاربری
گوگل اسکوالر

بشای ایجاد اکاًت یا حساب کاسبشی گَگل اسکَالس هی بایست هشاحل صیش سا اًجام پزیشد.

ٍاسد صفحِ  scholar.google.comشَیذ .هاًٌذ عکس صیش:

دس ایي هشحلِ هی بایست یک حساب گَگل با ًام خَدتاى (ّواى ًاهی کِ هی خَاّیذ
حساب گَگل اسکَالس باص کٌیذ) ایجاد ًواییذ.
طبیعتا اگش چٌیي حسابی داسیذ دیگش ًیاصی بِ ایجاد یک حساب جذیذ ًیست.
سٍی لیٌک ّ Sign inواًٌذ شکل باال کلیک کٌیذ .کِ صفحِ صیش ًوایش دادُ هی شَد.

 -1-2اگش حساب کاسبشی داسیذ کِ ًام کاسبشی ٍ سهض عبَس خَد سا ٍاسد ًواییذ ّواًٌذ فلش 2-1
 -2-2اگش حساب کابشی ًذاسیذ بایذ سٍی گضیٌِ  Create an accountکلیک کٌیذّ .واًٌذ
فلش 2-2
سپس بشای ایجاد حساب کاسبشی هشاحل صیش سا اًجام دّیذ.
بشای اًجام ایي کاس شوا ٍاسد صفحِ صیش خَاّیذ شذ .سپس اطالعات دسخَاستی سا پش کٌیذ ٍ
شواسُ هَبایل خَد سا بشای تاییذ دٍباسُ ٍاسد ًواییذ.

سپس تاییذ ًوایذ تا ٍاسد صفحِ جذیذ شَیذ.

ًام کاسبشی ٍ کلوِ عبَسی کِ ساختِ بَدیذ ٍاسد ًواییذ تا ٍاسد صفحِ گَگل اسکَالس شَیذ.
ّواًٌذ شکل صیش

دس قسوت ً ،nameام کاهل خَد سا ٍاسد ًواییذ
دس قسوت  Affiliationآدسس داًشگاّی خَد سا بِ ششح ریل ٍاسد ًواییذ.
… Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of
دس قسوت  Email for verificationبایذ ایویل داًشگاُ یعٌی info@iauctb.ac.ir
ٍاسد شَد
دس قسوت  Area of interestبایذ صهیٌِ ّای تحقیقاتی خَد سا ٍاسد ًواییذ.

دس اداهِ سٍی گضیٌِ  Next Stepدس پاییي صفحِ کلیک کٌیذ کِ ٍاسد صحفِ صیش خَاّیذ شذ.

دس ایي هشحلِ ًام خَد سا ٍاسد ًوایذ هی تَاًیذ تشکیبی اص ًاام خَدتااى کاِ دس هقالاِ ّاای علوای
بصَست هختصش ّن رکش شذُ است ٍاسد ًواییذ ٍ دس اداهاِ سٍی گضیٌاِ  search articleکلیاک
کٌیذ .هوکي است با ًاهی کِ اًتخاب کشدیذ تواهی هقالِ ّای شوا سا ًوایش ًذّذ بٌابشایي ّواًٌذ
شکل صیش کِ فقط ًام خاًَادگی ٍاسد شذُ است شاوا ّان فقاط ًاام خااًَادگی سا ٍاسد ًواییاذ .تاا
جستجَی کاهل تشی اًجام گیشد.

دس اداهِ سٍی گضیٌِ  see all articleکلیک ًواییذ تا تک تک هقاالت بشای شوا ًوایش دادُ
شَد ٍ دس هیاى آًْا هقاالتی کِ بِ اشتباُ اضافِ شذُ اًذ سا حزف کٌیذ.

با ًْایی شذى لیست ٍ اًتخاب توام هقاالت ،سٍی گضیٌِ  back to listکِ سٍی ًَاس سبض پاییي
آهذُ کلیک کٌیذ ٍ ٍاسد صفحِ قبل شَیذ.

سٍی گضیٌِ  next stepکلیک کٌیذ ٍ ٍاسد هشحلِ بعذ شَیذ

حالت اتَهاتیک سا بشای اضافِ شذى هقاالت بصَست اتَهاتیک بِ حساب شوا دس آیٌذُ سا اًتخاب
کٌیذ ٍ سٍی  go to my profileدس پاییي صفحِ کلیک کٌیذ.

ّواًطَس کِ دس شکل هشاّذُ هی کٌیذ صفحِ شوا ایجاد شذُ است
دس قسوت  Change photoعکس خَد سا ٍاسد ًواییذ.
سٍی گضیٌِ  Make my profile publicکلیک کشدُ تا صفحِ شوا دس گَگل اسکَالس
دس ًوایش عوَهی قشاس گشفتِ ٍ قابل جستجَ کشدى باشذ.
سٍی گضیٌِ  my homepageحتوا آدسس صفحِ خَدتاى دس ٍبسایت اساتیذ داًشگاُ سا
ٍاسد ًواییذ ٍ سٍی  saveکلیک ًواییذ.

دس اداهِ شوا هی تَاًیذ با استفادُ اص گضیٌِ  actionبشای اصالح هقاالت خَد استفادُ
ًواییذ.
ایي هٌَ اهکاى حزف کشدى ٍ یا اضافِ کشدى هقالِ سا بِ شوا هی دّذ ٍ اگش ّن دٍ هقالِ
تکشاسی دس پشٍفایل شوا ٍجَد داشت هی تَاًیذ اص گضیٌِ  mergeکِ دس ّویي هٌَ قشاس
داسد استفادُ ًواییذ.
پشٍفابل گَگل اسکَالس شوا ایجاد گشدیذ.
هَفق باشیذ
ICT.Central

