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ایمان تهمته ،خدیجه احمدزاده
معاووت تحقیقات و فواوری داوشگاه علوم پسشکی هرمسگان

از عریق سرٍیس  ،google scholar citationضوا هیتَاًیذ رزٍهِ ػلوی ٍ داًطگاّی ٍ پرٍفایل خَد را تسازیذ ٍ آًْا را
در ٍب ترای دیگراى قاتل رٍیت ( )visibleکٌیذ .یکی دیگر از اّذاف تَلیذ چٌیي پرٍفایل ّایی آضٌایی تیص از پیص
پژٍّطگراى تاّن ٍ از ایي عریق هطارکت ػلوی در کارّای تحقیقاتی هی تاضذ

 Google Scholar Citation .توام

اًتطارات ضوا تِ زتاى فارسی ٍ اًگلیسی ٍ  ...را ًوایص هیدّذ ٍ ّواًٌذ دٍ پایگاُ استٌادی  ،ISI ٍ Scopusضاخص ّیرش
( )h-indexضوا را هحاسثِ هیکٌذ .از آًجا کِ ایي سرٍیس گَگل ،استٌادات تِ هقاالتی کِ در ً ISI ٍ Scopusوایِ ًطذُ-
اًذ (هاًٌذ اکثر هقاالت فارسی ) را ًیس هحاسثِ هی کٌذ ،اغلة  h-Indexتاالتری را ترای ًَیسٌذگاى ٍ پژٍّطگراى ًوایص
هیدّذ.
تِ کوک ایي سرٍیس هی تَاًیذ ،از اًتطارات خَد (رزٍهِ تاى) خرٍجی ،Endnoteخرٍجی اکسل ٍ CVSتگیریذ کِ تا حذ
زیادی از دٍتارُ کاری ٍ ًَضتي ٍ رٍزآهذ کردى رزٍهِ جلَگیری هیکٌذ .هراحل ساخت ایي سرٍیس در زیر رکر ضذُ است.
ٍ .1ارد سایت http://scholar.google.com/citationsضَیذ.

 .2آدرس ایویل جویل  ٍ Gmailکلوِ ػثَر خَد را ٍارد کٌیذ .ایي ّواى ًام کارتری ٍ کلوِ ػثَری است کِ ترای استفادُ از
سرٍیس پست الکترًٍیکی گَگل یا  Gmailاستفادُ هیکٌیذ .در صَرتی کِ ً Gmailذاریذ هی تَاًیذ از تخص Sign up
 for a new Google Accountیک ًام کارتری  Gmailترای خَد درست کٌیذ.
 .3تؼذ از ٍارد ضذى تِ فضای کارتری خَد تِ ضرح زیر اقذام تِ ساختي پرٍفایل کٌیذ.در جؼثِ اٍل ًام ٍ ًام خاًَادگی  ،در
جذٍل دٍم ٍاتستگی سازهاًی را تِ ضکل صحیح ٍارد کٌیذ (هاًٌذ .)Hamadan University of Medical Sciences
در جؼثِ سَم حتوا تایذ ایویل آکادهیک ٍارد کٌیذ (هاًٌذ  ًِ ٍ )Iman.Tahamtan@hums.ac.irجویل یا یاَّ هیل تا
ایٌکِ ضوا را تِ ػٌَاى یک فرد داًطگاّی قثَل کٌذ  .تذیْی است آدرس پست الکترًٍیکی تایذ حاٍی داهٌِ  acتاضذ ٍ .در

جؼثِ سَم حَزُ ّای هَرد ػالقِ خَد ( )Research Interestرا ٍارد کٌیذ .ایي اعالػات تِ گَگل کوک هی کٌذ تا از
پایگاُ دادُ خَد ّرچیسی را کِ هرتَط تِ فرد هَرد ًظر تاضذ تازیاتی کٌذ ٍ ًوایص دّذ .

در ایي صفحِ توام هقاالت ضوا ًوایص دادُ هی ضًَذ ٍ از ضوا هی خَاّذ کِ آى ّا را اضافِ ()Add articleکٌیذ ،یا تِ
حالت ًوایص درتیایذ ()See all articlesتا در صَرتی کِ هقالِ ای را اضتثاّی تحت ًام ضوا تازیاتی کردُ است ،تِ فْرست
ی کِ تحت آى ّا هقالِ هٌتطر کردُ ایذ،دٍتارُ
هقاالتتاى اضافِ ًکٌیذ  .در ایي صفحِ دٍتارُ هی تَاًید تراساس اساهی هختلف
جستجَ کٌیذ.
تؼذ از ایي هرحلِ از ضوا سَال هی کٌذ کِ آیا تِ صَرت اتَهاتیک پرٍفایل ضوا را رٍزآهذ کٌن ؟ .تا اًتخاب ایي گسیٌِ ٍ
اًتخاب ٍ Go to my Profileارد پرٍفایلتاى هی ضَیذ .

ضکل زیر هرحلِ ًْایی ساخت پرٍفایل را ًوایص هی دّذ.

ّواًغَر کِ در تصَیر ی کِ پرٍفایل ضوا را ًطاى هی دّذ ،هی تَاًیذ تؼذاد هقاالتتاى تر اساس سال یا استٌادات دریافتی
( ،)Citations to my articlesتؼذاد کل استٌادّا ( h-index،)Citationsکلی ٍ  h-indexاز سال i10-Index،2009
(هقاالت تا حذاقل  10استٌاد) ،را تثیٌیذ ّ .وچٌیي تَسظ ًوَدار سیر استٌادات تِ اًتطارات فرد در سالْای هختلف ًطاى دادُ
ضذُ است  .در هٌَی سوت راست ّوکاراى هطترکی کِ تا صاحة پرٍفایل ّوکاری داضتِ اًذ تِ ًوایص درآهذُ است کِ
تصَرت لیٌک هی تاضذ ٍ هی تَاى آًْا را ًیس جستجَ کرد  .گاّی پیص هی آیذ کِ هقالِ ضوا تَسظ گَگل اسکَالر ضٌاسایی
ًویضَد یا ایٌکِ هی خَاّیذ هقاالت ارائِ ضذُ در ّوایص ،کتاب ّای هٌتطر ضذُ ٍ یا اعالػات پایاى ًاهِ خَدتاى را ٍارد
پرٍفایل تاى کٌیذ .تٌاترایي هی تَاًیذ تِ صَرت دستی اعالػات اًتطارات خَد را ٍارد پرٍفایلتاى کٌیذ .

سپس تر رٍی  add article manuallyکلیک ًواییذ.

سپس در تخص زیر هیتَاًیذ ًَع اًتطارات خَد ( )book, thesis, patent, othersرا تِ صَرت دستی ٍارد کٌیذ.

 :Followدر صفحِ پرٍفایل تاى هی تَاًیذ تا اًتخاب  ٍ Followسپس گسیٌِ  ،follow new articlesاز گَگل اسکَالر
تخَاّیذ تا ضوا را از هقاالت جذیذی کِ تَسظ ضوا هٌتطر هی ضَد را تا ارسال یک پست الکترًٍیک هغلغ سازد ّ .وچٌیي تا
اًتخاب گسیٌِ  follow new citationsضوا را از استٌادات جذیذ تِ هقاالتتاى هغلغ هی سازد .در آخر  Create Alertرا
اًتخاب کٌیذ.

