
نمایه سازی نشریات 

در

Google Scholar



.شماره از نشریه منتشر شده باشد3حداقل .1

، نام و برای هر مقاله اطالعات کامل مقاله اعم از عنوان، چکیده، کلیدواژگان.2
.و فایل اصل مقاله وارد شده باشدمشخصات نویسندگان، 

ت ا پرداخبرای مشاهده فایل اصل مقاالت هیچ محدودیتی مانند ورود به وب سایت ی.3
.وجود نداشته باشدهزینه 

:در صورتی که نشریه شما این شرایط را دارد مراحل را انجام دهید

:است شود الزم نمایه  Google Scholarدربرای اینکه یک نشریه بتواند 



:دهیدرا دارد مراحل زیر را انجام شرایط ذکر شده در صورتی که نشریه شما 

:برویدGoogle Scholarبه صفحه اینترنتی ثبت نشریات در ابتدا -1

https://support.google.com/scholar/

.را انتخاب نماییدother journal websiteگزینه Type of websiteدر گزینه -2

•

https://support.google.com/scholar/


همه گزینه ها را GOOGLE SCHOLAR INCLUSION CHECKLISTقسمت در -3

. تایید کنید

یا فیلتر شکن استفاده کنید VPNاین بخش قابل انتخاب شدن نباشند، باید از گزینه های کهدر صورتی )

.شودبه خارج از ایران تنظیم شما IPتا آدرس 



کنیدتعداد مقاالت فعلی نشریه را انتخاب NUMBER OF ARTICLESبرای -4

:برای کسب آمار تعداد مقاالت منتشر شده در سامانه به مسیر زیر بروید

فهرست مقاالت منتشر شده< --ناشر

PUBLISHERLIST OF POBLISGED ARTICLE



آدرس صفحه اصلی وب سایت نشریه را وارد کنیدHOMEPAGEدر قسمت 

آدرس لینک را 

از این قسمت 

کپی نمایید

آدرس لینک کپی شده را 

 pasteدر این قسمت

نمایید



نشریاتبرای . )نشریه؛ آدرس فهرست دوره های نشریه را وارد کنیدLIST OF VOLUMESبرای 

.(و آدرس آن را کپی کنیدبروید مجله شماره های بر اساس به منوی مرور فارسی 

آدرس لینک را 

از این قسمت 

کپی نمایید

آدرس لینک کپی شده را 

 pasteدر این قسمت

نمایید



برای این کار از آدرس . شماره از نشریه را وارد کنید3باید آدرس LIST OF ISSUESبرای 

و آدرس هر COPY LINK LOCATIONو گزینه کنیدکلیک راست دوره ها روی ذکر شده 

دوره را کپی نمایید

آدرس لینک کپی شده را 

 pasteدر این قسمت

نمایید

آدرس لینک را 

از این قسمت 

کپی نمایید



باید آدرس صفحه ای که مقاالت یک شماره را نمایش LIST OF ARTICLESدر بخش 
است کلیک راین کار از صفحه ذکر شده از قسمت قبل روی یک شماره خاص برای .کنیدمیدهد وارد 

شماره انجام 3کنید و این کار را باید برای تعداد PASTEمورد نظر را درقسمت کنید و آدرس 
.دهید

آدرس لینک کپی شده را 

 pasteدر این قسمت

نمایید



برای این . باید آدرس مشخصات مقاله را وارد کنیدABSTRACT EXAMPLESدر قسمت 

ریات برای نشکلیک راست و مقاالت برای نشریات فارسی روی مشاهد مقاله صفحه لیست کار در 

و آدرس جدید را در محل مورد نظر کلیک راست کنید SHOW ARTICLEانگلیسی روی 

.وارد کنید



باید آدرس دسترسی به فایل اصل مقاله را در محل ARTICLE EXAMPLESبرای قسمت 

ک اصلبرای این کار در صفحه فهرست مقاالت برای نشریات فارسی روی لین. وارد کنیدمورد نظر 

کلیک راست کنید و آدرس فایل PDFبرای نشریات انگلیسی روی و (PDFآیکون فایل با )مقاله 

کپی کرده و در محل مورد نظر وارد کنیدمقاله 5مورد نظر را برای 



؛در صورت رعایت شرایط ذکر شده در ابتدای این راهنماSUBMITپس از کلیک روی دکمه 

.شدنمایه خواهد GOOGLE SCHOLARهفته در 6الی 4شماتا نشریه 

با تشکر از توجه شما عزیزان


