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ویرایش پروفایل پژوهشگر 
.ویرایش پروفایل آغاز خواهد شدفرآیند " authors merge to Request“با انتخاب 

Start: اولمرحله 

سازمانی ارائه ووابستگی  ID Author)(نویسنده با کد در گام اول پروفایلهایی که در قسمت قبل انتخاب شدند به منظور بررسی مجدد، همراه 
.  ورود به گام بعدي انتخاب شودجهت  Startکامل بودن این اطالعات، گزینه صحت و پس از حصول اطمینان از . می شود

Select preferred name:مرحله دوم

نام منتخب و صحیح مطابق با نام نویسنده در پروفایلهاي انتخاب شده، فهرستی از اسامی پیشنهادي به صورت یک منوي کشویی، جهت تعیین
گام سوم که مهمترین ،Nextبعد از انتخاب نام مورد نظر و کلیک بر دکمه . پژوهشگر که در پروفایل اصلی قرار خواهد گرفت، ارائه میشود

.  مرحله از این فرآیند است نمایان خواهد شد



 profile Review: مرحله سوم

أیید یا حذف پروفایلهاي مختلف پژوهشگر که در مرحله اول انتخاب شده بود، جهت بررسی و ت/قسمت مقاالت موجود در پروفایلدراین 

وپوس قرار دارد مواردي که به علت تشابه اسمی به پروفایل پژوهشگر وارد شده و یا اضافه نمودن مقاالت پژوهشگر که در پایگاه اسک

زینه بنابراین پس از بررسی در صورت نیاز به انجام اصالحات فوق، گ. ولی در این لیست دیده نمیشود، نشان داده خواهد شد

"documents Edit "انتخاب شود  .

:مقالهحذف 

به مقاله شدن اطالعات مربوط) کمرنگ(به منظور حذف موارد نامربوط بر عالمت ضربدر کلیک شود که این عمل منجر به غیرفعال 

.می گردددر لیست 



افزودن مقاله جدید

جهت جستجو و اضافه نمودن مقاالت پژوهشگر که در لیست حاضر وجود  documents missing for Search”“در انتهاي جدول مقاالت،گزینه 

.ندارد قرار گرفته است

در پایگاه اسکوپوس جستجو و عنوان آن " Search Document"منظور اضافه نمودن این دسته از مقاالت، ابتدا مقاله مورد نظر از قسمت بهتر است به

.کپی گردد

ه در مرحله سوم، پنجرهاي باز خواهد شد که در این قسمت بایستی عنوان کپی شده مقال" documents missing for Search"پس از انتخاب گزینه 

 Searchدر نهایت با انتخاب کلید . اضافه شود، عالوه بر این امکان تایپ عنوان و یا قسمتی از آن در این کادر نیز وجود دارد" title Article"در کادر 

که الزم است مقاالتی که مطابق با عنوان وارد شده است، بازیابی و در همین پنجره نشان داده خواهد شد/ جستجو در مقاالت پایگاه اسکوپوس انجام و مقاله،

ر انتخاب این گزینه، نویسندگان مقاله جاري و وابستگی سازمانی ه.انتخاب شود" articles selected Add"تیک مربوط به مقاله مورد نظر فعال و کلید 

مقاله به لیست مقاالت نویسنده  "،sequence author Set"در انتها با کلیک بر . یک را جهت انتخاب نام پژوهشگر مورد نظر، نمایان خواهد ساخت

. اضافه میگردد



 profile Review: مرحله چهارم

و یا انتخاب گام مورد نظر از نوار باالي جدول و یا کلید " documents Edit"چنانکه پس از بررسی همچنان نیاز به ویرایش پروفایل و مقاالت وجود دارد، با انتخاب گزینه 

back ،در غیر اینصورت با انتخاب گزینه . مجدداً گامهاي قبل فعال و امکان ویرایش برقرار خواهد شدNext ،پژوهشگر وارد گام آخر می شود  .

chenges: پنجممرحله Submit 

ش پروفایل درخواست ویرایبهگام آخر جهت ورود اطالعات پژوهشگر مورد نظر شامل نام خانوادگی، نام و آدرس پست الکترونیک وي جهت مکاتبه و ارائه نتیجه نهایی مربوط

.جهت تأیید کل اطالعات وارد شده در این فرآیند ضروري است Submitانتخاب گزینه . میباشد

.با اتمام فرآیند پیغامی همانند تصویر زیر، مبنی بر ارسال تأییدیه اطالعات به آدرس پست الکترونیک پژوهشگر، ظاهر می شود



Scholar Google)(شیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران در گوگل اسکالر 

:مراحل ایجاد پروفایل
:گام اول

شود و یا درصورتیکه داراي حساب کاربري نیست،  Gmail)(ورود به حساب کاربري گوگل در ابتدا الزم است فرد، وارد حساب کاربري خود در گوگل 
.  یک حساب کاربري ایجاد نموده و سپس وارد شود account an Createبا کلیک بر

:  گام دوم
می این صفحه مشاهده که در و فرمی شده »  citations/com.google.scholar://httpاطالعات شخصی پس از آن، وارد لینک تکمیل 

.  تکمیل نمایدرا  form up sign Citations)(شود 

:گام سوم
که مطابق با نام وارد شده در فرم قبل، مقاالت نویسنده به صورت می شود مرحله بعد وارد  step Nextدکمهاضافه کردن مقاالت با کلیک بر 

.شودانتخاب  articles … all Addدر صورت اطمینان از نتایج بازیابی شده، گزینه . خودکار توسط گوگل جستجو میگردد



articlesگزینهبرکلیکبااینصورت،غیردر all Seeربوطممواردآن،بررسیباپژوهشگراستالزمکه)بعدصفحهتصویرمطابق(گرددمیلیستمقاالتکل

.شودبعديمرحلهواردسپسونمایدکلیکRemoveدکمهبروانتخابرانامربوطمواردیاونمایدکلیکAddدکمهبرونمودهانتخابرا

Automaticallyفعالودرنهایتگزینهتیکبایدپروفایل،بهآتیمقاالتخودکارشدناضافهجهتمرحلهایندر update the list of articles in

my profile Profile my to Goشودانتخابآناصالحوبازبینیهمچنینوپژوهشگراختصاصیپروفایلبهورودجهت.
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مشاهدهصفحهدرزنیمربوطهنمودارواستناديشاخصهايهمچنین.میباشدویرایشقابلومشاهدهصفحهایندرويهمکارنویسندگانومقاالتلیست،)اینترنت

publicگزینهتمایل،صورتدر.میگردد it Makeشودانتخاباسکالرگوگلدرپروفایلبودنمشاهدهوجستجوقابلمنظوربه.

Email(یارساللینکوشودواردپژوهشگرپروفایلدردانشگاهیالکترونیکیپستآدرسیکاستالزماسکالر،گوگلدرپروفایلبازیابیمنظوربه

(Verificationگرددتأییدپژوهشگرتوسطآدرس،اینبه.
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مقاالتروشھاي اضافھ نمودن 

افزودن گروهی مقاالتی که نام پژوهشگر با به منظور روش این  groups article Add)(افزودن مقاله جدید از طریق جستجوي گروهی . الف
ان جستجو از طریق همچنین امک. می باشدامالیی دیگر در آن درج شده است و یا مقاالتی که به هر دلیلی در لیست مقاالت فعلی پژوهشگر ارائه نشده، 

 articlesزینه در این قسمت مقاالت بازیابی شده بر اساس نام یا عنوان مورد جستجو، پس از بررسی و تأیید، از طریق گ. عنوان مقاالت نیز وجود دارد
… all Add  می شودبه لیست مقاالت اضافه.

ام تفاوت این گزینه با مورد قبل، امکان بررسی و انتخاب کل مقاالت مطابق با ن articles Add)(افزودن مقاله جدید از طریق جستجوي موردي . ب
.یا عنوان وارد شده در کادر جستجو به صورت موردي است

ی اطالعات آن در پژوهشی فرد که به روش قبلی بازیابی نشده، امکان ورود دستفعالیت هاي افزودن مقاله جدید به روش دستی براي مقاالت و سایر . ج
مقاالت فرد با انتخاب نوع مدرك از قسمت باالي فرم و پر کردن فیلدهاي مربوطه و ذخیره آن، عنوان مورد نظر به لیست. این قسمت فراهم شده است

.  می گردددر صفحه اصلی اضافه 



در این . ودمشاهده میش) که داراي پروفایل در گوگل اسکالر میباشند(در سمت راست پروفایل، لیست همکاران فرد در مقاالت وي :  افزودن همکاران علمی

منتقل شده و همواره امکان مشاهده و  authors-Coدر صورت تأیید هر یک از همکاران علمی، اسامی آنها به قسمت . وجود دارد) ×(و یا رد (+) لیست امکان تأیید 

.پیگیري پروفایل علمی آنها در گوگل اسکالر وجود دارد

اطالعات پروفایل )،com.google.scholar(از اتمام مراحل فوق، در مراجعات بعدي شخص یا سایر افراد، با جستجوي نام پژوهشگر در گوگل اسکالر پس 

.  مربوطه در نتایج این پایگاه اطالعاتی نمایان خواهد شد

. ائه می دهدتن و نمودار فراوانی مقاالت پژوهشگر در سالهاي مختلف را ار.پروفایل گوگل اسکالر، اطالعاتی همچون تعداد کل استنادات، اچ ایندکس، شاخص آي
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