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مزایای عضویت در دیتابیس ها و شبکه های اجتماعی آکادمیک 
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المللیبینسطحدردانشگاهاعتبارافزایشوشدندیدهبیشتر

المللیبینهایبندیرتبهدردانشگاهرتبهافزایشبهکمک

همکارانتوسطعلمیهیاتاعضایعلمیدستاوردهایشدندیده

مشترککاریزمینهدرهمکاراندستاوردهایآخرینکردندنبال

علمیدستاوردهایبهارجاعاتتعدادافزایش



معروفترین دیتابیس ها و شبکه های اجتماعی آکادمیک
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دیتابیس های آکادمیک آکادمیکاجتماعیهایشبکه
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گزارشاتوکتابهامقاالت،بهارجاعاتتعدادکردندنبال

زمانگذردرهاشاخصسایروارجاعاتتعدادگرافنمایش

همکارانسایرتوسطعلمیدستاوردهایشدندیده

مشترککاریزمینهدرهمکاراندستاوردهایکردندنبال

گرددظاهرگوگلنتایجدرمیتواندکهعمومیپروفایلیکایجاد
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مراحل ثبت نام و ایجاد پروفایل

 جاد ایدر صورت داشتن اکانت گوگل میتوان از نام کاربری و رمز عبور آن برای
. استفاده کردپروفایل 

در غیر اینصورت، یک اکانت گوگل جدید باید ایجاد گردد.
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ایجاد اکانت گوگل

نامباگوگلاکانتایجاد•
ردشخصیعبوررمزوکاربری
آدرس

https://accounts.goog
le.com/SignUp?hl=en
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Google Scholarمراجه به صفحه 
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 مراجعه به آدرسhttps://scholar.google.com/ برای ورود به صفحهGoogle Scholar Citation



Google Scholarمراجه به صفحه 
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 مراجعه به آدرسhttps://scholar.google.com/ برای ورود به صفحهGoogle Scholar Citation
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ایجاد پروفایل: قدم اول
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تهنوشدانشگاهکاملاسمو،رشتهمرتبه،
نامابدانشگاهناممشابهتبهتوجهبا.شود

همایرانناماستبهتراربیل،دردانشگاهی
:مثالبعنوان.گردداضافهانتهادر

Assistant Professor of Electrical 
Engineering, University of 
Kurdistan, Iran 

.  وددانشگاه نوشته ش( آکادمیک)ایمیل 

رحداکث)عالقهموردتحقیقاتیموضوعات
کلیدیکلماتازاستبهتر:(موردپنج

هاستفادموردهمقبلازکهشوداستفاده
.استگرفتهقرار

شخصیصفحهمثال)شخصیوبسایت
.شودنوشته(پژوهشیمعاونت



ایجاد پروفایل: قدم اول
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اضافه کردن مقاالت : قدم دوم
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مقاالتی که متعلق به شماست انتخاب شده و اضافه گردد.



بروزرسانی: قدم سوم
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ت گزینه در صورت تمایل به اضافه شدن مقاالت و مستندات جدید بصورت اتوماتیک گزینه اول، در غیر اینصور
.دوم انتخاب گردد

گزینهاینپروفایلکردنعمومیبرای
.گرددانتخاب



تایید ایمیل دانشگاه و اضافه کردن عکس
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ه پس از ایجاد پروفایل، ایمیلی به آدرس داده شده ارسال می گردد، ک
.  ظاهر می گرددuok.ac.irدر صورت تایید، دامنه ایمیل دانشگاه یعنی 

اضافه کردن همکاران



تایید ایمیل ارسال شده به ایمیل دانشگاه
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پروفایل کامل شده
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.  ی شودپس از تایید ایمیل دریافت شده، اسم دانشگاه بصورت لینک ظاهر م



مشخصات و شاخص های پروفایل

17

ارانتشمحضبهها،گزینهاینانتخاببا
ازمقالهشدنسایتیاجدیدمقالهیک

مقاالتدستیکردناضافه.شدخواهیدمطلعایمیلطریق

اطالعاتویرایش



مشخصات و شاخص های پروفایل
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مستنداتومقاالتبهارجاعاتتعداد

ارجاعبارhحداقلمقالهhبهکهمعنیبدیناستمعتبرشاخصیک
مقاله10بهیعنیh-index10مثال،عنوانبه.استشدهداده

.استشدهدادهارجاعبار10حداقل

ارجاع10حداقلبامستنداتومقاالتتعداد



پروفایل دانشگاه کردستان
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