Google Scholar-ға тіркелу
Сіз Google академиясына интернеттегі Google басты беті арқылы кіре аласыз, іздеу
терезесіне «Google Academy» деп тересіз немесе https://scholar.google.ru/ сілтемесі арқылы
сайтқа өтіңіз.

Жүйеге тіркелу үшін Сізде белсенді Google есептік жазбаңыз болуы керек. Егер Сізде
Google аккаунтыңыз бар болатын болса, онда авторлық профиліңіз арқылы тіркеле аласыз.
Егер Сізде аккаунт жоқ болатын болса, онда «Создать аккаунт» нүктесін басасыз.

Тіркелу кезінде көрсетілген барлық өрістерді толтыру қажет.

Келесі ашылған бетке өзіңіз туралы мәліметтерді толтырасыз (туған күніңіз,
жынысыңыз).

(принимаю) деген жерді міндетті түрде басу қажет.

Тіркелуді сәтті аяқтаған соң https://scholar.google.com/citations сілтемесін басу арқылы
ашылған, «Менің профилім» деген жерге өтесіз.
Келесі қадам – Профиль жасау

«Имя» деген жерге автордың толық атын жазасыз. Мысалы, Ашимов Асет. Фамилия
деген жерге автордың баспадағы мақалалары қандай тілде көп жарияланған болса, сол
тілде таңдап жазасыз.
«Место работы» деген жерге университет пен факультеттің атын толтырамыз. Бұл
жердегі ақпарат не орыс тілінде, не ағылшын тілінде беріледі (қай тілде
жарияланымдар көп сол тіл жазылады).
«Электронная почта для подтверждения» деген жерге корпоративті электронды
поштаңыздың адресін жазасыз. Мысалы: …@satbayev.university). Бұл міндетті түрде
жазылуы керек мәлімет. Толтырылмаған жағдайда Сіздің атыңызды Google Scholarдан іздеу нәтижелері кезінде көрінбейтін болады.
«Области интересов» деген жерге үтір арқылы автордың ғылымдағы таңдаған
салаларын жазасыз. Мысалы: автомобильдердің тежегіш жүйелері мен механизмдері,
доңғалақты көлік құралдарының автоматты жүйелері, жер жұмыстарына арналған
машиналар, жол құрылысы және т.б.
Барлық жолдарды дұрыс толтырғаннан кейін «Далее» батырмасын басып, профильді
жасаудың екінші кезеңіне өтесіз.

Міндетті түрде Сіз өзіңіздің профиліңізбен бөлісуге рұқсат беруіңіз керек. Бұл Сіздің
парақшаңыздың бәріне көрінуіне мүмкіндік береді. Бірақ бұрынғыдай өзіңіз ғана
деректеріңізді өңдеп, өзгерте аласыз. Егер Сіз өзіңіздің профиліңізбен бөлісуге рұқсат
бермесеңіз, сіздің парақшаны іздеу ешқандай да нәтиже бермейтін болады. Парақшаңыз
жалпыға қол жетімді болу үшін авторлық профильдегі «Изменить» батырмасын басыңыз.
Ашылған беттегі «Разрешить общий доступ к моему профилю» деген жерге белгіні
қойыңыз.

Сіз жасай аласыз:
Суреттіңізді жүктей аласыз;
Өзіңіз туралы мәліметтерді өзгерте аласыз (аты-жөні, жұмыс орны, ғылыми
қызығушылықтар, email, басты парақшадағы адрес).
Бұл үшін «Изменить» нүктесін басасыз.
өзіңіздің парақшаңызды барлығына қол жетімді болуға рұқсат беріңіз немесе бас
тартыңыз ;
өзіңіздің басылымдарыңыз туралы деректерді қосуға, өңдеуге және жоюға болады.
Профильді жасағаннан кейін автор парақшасына өзінің ең маңызды деген мақалаларын
қоса алады. Ол үшін профильдегі жаңарту параметрлеріндегі «Добавить» батырмасын
басыңыз.

Бірнеше минут ішінде корпоративті поштаңызға Google Scholar-дан электронды
поштаңызды растау туралы хат келеді.

