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1جستجو 

اطالعاتی های سواد مهارت -

.به پیشینه های دو سال اخیر نیاز داریم-

- INFORMATION LITERACY SKILLS





2جستجو 

زخم پای دیابتی-





:ایجاد نمایه
:کنیدنمایه اصلی خود را ایجاد : 1مرحله 

SCHOLAR.GOOGLE.COMبه  در باالی صفحه کلیک کنید تا راه اندازی " نمایه من"وارد شوید و روی پیوند 

.حساب خود را شروع کنید

صفحه اول، اطالعات وابستگی و آدرس ایمیل در  OU خود را اضافه کنید تا GOOGLE SCHOLAR حساب شما بتواند 

ی شما بتوانند هنگام مرور یک حوزه موضوعکلمات کلیدی مرتبط با عالیق تحقیقاتی خود را اضافه کنید تا دیگران . را تأیید کند

.داگر لینکی به صفحه اصلی دانشکده یا آزمایشگاه خود دارید، ارائه دهی. را پیدا کنند

این مرحله مقاالت آنها به عنوان مال شما نشان داده اگر دیگرانی هستند که نام شما را به اشتراک می گذارند، ممکن است در

.سپس فرصتی خواهید داشت. یستندشود ادامه دهید و آن مقاالت را اضافه کنید، حتی اگر آنها مال شما ن

.اکنون، اجازه دهید چند نشریه را به آن اضافه کنیم. نمایه اصلی شما تمام شده است! تمام-کلیک کنید و " بعدی"روی 



:ایجاد نمایه
کنیداضافهراانتشارات:2مرحله

ویجستجموتوریکعنوانبهخودمأموریتازبخشیعنوانبهراشماکارهایکهاستمدتیگوگلاحتماالا 
.استآسانبسیارمرحلهاینبنابراینکند،میایندکسعلمی

GOOGLE SCHOLARشمابهمتعلقمعتقدندکهدهدمیقرارشمااختیاردررامقاالتازهاییگروه
ستجویج»روینمی بینید،گروهیکدرراخودمقاله هایاگر.کنیدانتخابشماستکارکهراگروهیهر.هستند

رویبعد،حلهمربهرفتنبرای.کنیداضافهیکییکیراخودمقاالتوشودانجامجستجوتاکنیدکلیک«مقاالت
.کنیدکلیکصفحهباالیچپسمتدرآبیفلش

نمایهدرخواهیدنمیکهباشدداشتهوجودمقالههایگروهدرانتشاراتیاستممکنشد،ذکرباالدرکههمانطور
فعلیقاتیتحقیعالیقکنندهمنعکسکهباشدمقاالتییاخبرنامهمواردشاملاستممکناینها.بگیرندقرارخود
اربریکحسابایجادازپس.باشندشماازغیرمحققانیازمقاالتیشاملاستممکنهمچنینآنها.نیستندشما
.کنیدحذفدستیصورتبهراهاآنتوانیدمیخود

ا شمانمایه نمایهاتاطالعونامکناردرخودنمادرویکردنکلیکبا:دیگرمرحلهدو!استشدهتکمیلتقریبا
.کنیدتنظیم«عمومی»رویراخودخصوصینمایهوکنیداضافهعکسیکخود،



:ایجاد نمایه
نمایه خود را عمومی کنید: 3مرحله 

می توانید با کلیک کردن روی نماد مداد . اگر نمایه شما به تازگی آن را ایجاد کرده باشید خصوصی است

در پنجره ای که ظاهر می شود، نمایان بودن نمایه خود را « نمایه من عمومی»کنار نام خود و عالمت زدن 

ید، می توانید با کلیکاگر در هر زمان خواستید نمایه خود را دوباره به حالت خصوصی برگردان. تغییر دهید

.بر روی نماد مداد کنار نام خود این کار را انجام دهید


