
Google Scholar-ға тіркелу

Google академиясына кіру Google веб-сайтында іздеу жолына «Google Academy»
деп теру арқылы жүзеге асырылады немесе https://scholar.google.ru/  мекен-жайы бойынша
сайтқа өту керек.

Жүйеде  тіркелу  үшін  сізде  белсенді  Google  аккаунт болуы керек.  Егер сізде

Google аккаунт болса, автордың профилін тіркеуді бастауға болады. Егер жоқ болса, сіз

«Аккаунтты құру» түймесін басуыңыз керек.

Тіркеу нысанының барлық жолдарын толтыру қажет.

https://scholar.google.ru/


Келесі терезеде өзіңіз туралы ақпаратты толтырыңыз (туған жылыңыз, жынысыңыз).

Шарттарды қабылдау керек, батырманы басыңыз (қабылдаймын).



Сәтті  тіркеуден  өткен  соң,  https://scholar.google.com/citations сайтына  өтіп,
«Менің профилім» бөлімін ашыңыз.

Келесі қадам - Профиль жасау



 «Аты» жолына автордың толық аты-жөнін енгізіңіз. Мысалы, Ашимов Әсет. 
Автордың тегін  жарияланым саны көп тілде енгізіңіз.

  «Жұмыс орны»  жолына университет атауын және факультеттің атын енгізіңіз. 
Бұл жолдағы мәліметтер орыс немесе ағылшын тілінде ұсынылады. (қай тілде 
жарияланым саны көп).

  «Растау үшін электронды пошта мекен-жайы» жолына корпоративтік электронды 
пошта мекен-жайы …@satbayev.university) енгізіледі. Бұны міндетті түрде жасау 
керек. Олай болмаған жағдайда, сіздің атыңыз Google Scholar  іздеу нәтижелерінде 
көрінбейді.

  «Қызығушылықтар аймағы»  жолына автордың  ғылыми қызығушылықтарын үтір 
арқылы тізіп жазамыз. 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, «Келесі» түймесін басып, профиль 
жасаудың екінші кезеңіне өтіңіз.

Профиліңіз  көпшілікке  қол  жетімді  болуы  керек.  Бұл  басқаларына  сіздің
парақшаңызды көруге мүмкіндік береді, дегенмен, өз деректеріңізді сіз ғана өңдей аласыз.
Егер  сіз  профиліңізбен  бөлісуге  рұқсат  бермесеңіз,  сіздің  парақшаңыз  іздеуде
көрсетілмейді.  Профиліңізбен  бөлісуге  рұқсат  беру  үшін,  автордың  профиліндегі
«Өзгерту»  түймесін  басыңыз.  Ашылған  бетте  «Профиліммен  бөлісуге   рұқсат  беру»
белгісін қойыңыз.

Сіз:
 суретіңізді жүктей аласыз; 



 деректеріңізді өңдей аласыз (аты, жұмыс орны, ғылыми қызығушылығы, электронды 
пошта мекен-жайы, басты беттің мекен-жайы). 

Бұл үшін «Өзгерту» түймесін басыңыз
 өз парақшаңызбен бөлісуге рұқсат беріңіз немесе тыйым салыңыз;
 жарияланымдарыңыз туралы деректерді қосыңыз, өңдеңіз және жойыңыз.

 Профиль жасағаннан кейін автор ең маңызды мақалаларын профильге қоса алады.
Бұл үшін профильді жаңарту параметрлеріндегі «Қосу» түймесін басыңыз.

Бірнеше минуттан кейін, Google Scholar-дан  корпоративтік электронды поштаңызға
профильде  көрсетілген  электронды  пошта  мекен-жайын  растауыңызды  сұрайтын  хат
жіберіледі.


