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نسخه 1

برای اینکه یک نشریه بتواند در  Google Scholarنمایه شود الزم است:
 .1حداقل  1شماره از نشریه منتشر شده باشد.
 .2برای هر مقاله اطالعات کامل مقاله اعم از عنوان ،چکیده ،کلیدواژگان ،نام و مشخصات نویسندگان ،و
فایل اصل مقاله وارد شده باشد.
 .3برای مشاهده فایل اصل مقاالت هیچ محدودیتی مانند ورود به وب سایت یا پرداخت هزینه وجود
نداشته باشد.
در صورتی که نشریه شما این شرایط را دارد مراحل زیر را انجام دهید:

 .1ابتدا به صفحه اینترنتی ثبت نشریات در  Google Scholarبروید و با حساب کاربری  Googleخود
وارد شوید:
https://support.google.com/scholar/

 .2در قسمت  Type of websiteگزینه  Other Journal Websiteرا انتخاب کنید.

 .3در قسمت  Google Scholar inclusion checklistهمه گزینه ها را تایید کنید( .در صورتی که
گزینههای این بخش قابل انتخاب شدن نباشند ،باید از  VPNیا فیلتر شکن استفاده کنید تا آدرس IP

شما به خارج از ایران تنظیم شود).

 .4برای  Number of articlesتعداد مقاالت فعلی نشریه را انتخاب کنید.

 .5در قسمت  Homepageآدرس صفحه اصلی وب سایت نشریه را وارد کنید.

 .6برای  List of volumesبرای نشریه؛ آدرس فهرست دوره های نشریه را وارد کنید( .برای نشریات
فارسی به منوی مرور بر اساس شمارههای مجله و برای نشریات انگلیسی به Browse  By Issue

بروید و آدرس آن را کپی کنید ).آدرس برای همه نشریات به صورت زیر خواهد بود:
http://journal_domain/browse?_action=issue

 .7برای  List of issuesباید آدرس  3شماره از نشریه را وارد کنید .برای این کار از آدرس ذکر شده در
قسمت  6روی دوره ها کلیک کنید و آدرس جدید هر شماره را وارد کنید .آدرس جدید به صورت زیر
خواهد بود:

http://journal_domain /bvolume_??.html

 .8در بخش  List of articlesباید آدرس صفحه ای که مقاالت یک شماره را نمایش میدهد وارد کنید.
برای این کار از صفحه ذکر شده از قسمت قبل روی یک شماره خاص کلیک کنید و آدرس جدید را در
قسمت مورد نظر وارد کنید و این کار را باید برای تعداد  3شماره انجام دهید .شکل این آدرس باید به
صورت زیر باشد:

http://journal_domain /issue_??_???_...

 .9در قسمت  Abstract examplesباید آدرس مشخصات مقاله را وارد کنید .برای این کار در صفحه
لیست مقاالت برای نشریات فارسی روی مشاهد مقاله و برای نشریات انگلیسی روی Show Article

کلیک کنید و آدرس جدید را در محل مورد نظر وارد کنید .شکل آدرس باید به صورت زیر باشد:
http://journal_domain /article_??_???.html

برای قسمت  Article examplesباید آدرس دسترسی به فایل اصل مقاله را در محل مورد نظر وارد
کنید .برای این کار در صفحه فهرست مقاالت برای نشریات فارسی روی لینک اصل مقاله (با آیکون
فایل  )pdfو برای نشریات انگلیسی روی  PDFکلیک راست کنید و آدرس فایل مورد نظر را برای 5
مقاله کپی کرده و در محل مورد نظر وارد کنید .شکل آدرس فایل اصل مقاله به صورت زیر خواهد بود:
http://journal_domain /pdf_???_cb77b2bdc8f99e41df5122dace19c6a4.html

 .11پس از کلیک روی دکمه  Submitدر صورت رعایت شرایط ذکر شده در ابتدای این راهنما؛ نشریه شما
تا  4الی  6هفته در  Google Scholarنمایه خواهد شد.

