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Google Scholar بهترین موتور جستجوی
.  رایگان منابع علمی است

ی یکی از ساده ترین راه های جستجو و دسترس-
.  استمقاالت علمیبه
ک رایج ترین موتور کاوش ویژه بسیاری از مدار-

دانلودژورنال ها و همایش ها،علمی مانندمقاالت،
د کتاب، رساله ها و پایان نامه های کارشناسی ارش

چکیده ها، متون قضایی و حقوقی وو دکتری،
.منابع علمی دیگر است



ویژگیهاوامکاناتگوگلاسکوالر

جستجو در بین همه منابع علمی-
جستجو مقاالت بر اساس سال انتشار-
مشاهده رفرنس های مقاالت و جستجو بر اساس آن ها-
مشاهده تعداد استنادات-
پیدا کردن ورژن مختلف مقاله در اینترنت-
یافتن فول تکست مدارک علمی در فضای وب-
ارائه ارجاع قالب بندی شده مقاله در قالب مختلف-
نمایش اطالعات پژوهشگران و نویسندگان برتر-
یافتن آثار مرتبط، نقل قول ها و ارجاعات، نویسندگان و انتشارات-



ان و یافتن آثار مرتبط، نقل قول ها و ارجاعات، نویسندگ-
انتشارات

آگاهی یافتن از جدیدترین پیشرفت های علمی در -
تمامی زمینه ها

جستجوی ساده و پیشرفته-
ذخیره منابع بازیابی شده-
-Alerteیا آگاهی رسانی
اعتبارسنجی مقاالت و نویسندگان-
بررسی خالصه ای از وضعیت پژوهشی نویسندگان-
ایجاد پروفایل شخصی برای نویسندگان-
مشاهده مقاالت خود اعم از فارسی و انگلیسی-
ردیابی استنادات به مقاالت خود-



H-indexاین سرویس در 
.نویسنده مقاله قابل مشاهده می باشد

اینکته قابل توجه این است که دقت این ابزار بر
H-indexاز سایر ابزارها کمتر است.



:دسترسی ار طریق آدرس

http://scholar.google.com

:پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه

diglib.lums.ac.ir

http://scholar.google.com/
http://diglib.lums.ac.ir/


جهت استفاده از پایگاه

اینجا کلیک کنید



Google Scholarانواع جستجو در 

Basic Search

Advanced Search



Basic  Search



.جستجوی اصلی آن است Google Scholarصفحه اصلی
ترسی اما به شما امکان دس.جستجو مانند گوگل معمولی می باشدباکس این یک 

.به منابع مشابه جستجوی پیشرفته را می دهد
.بیابیم"تاریخچه دریای چین "خواهیم مقاله ای در موردی عنوان مثال مبه

گوگل اسکوالر به طور خودکار مقاله و همچنین سایر مقاالتی را که ذکر شده 
.است، پیدا خواهد کرد

کلمات کلیدی موضوع را سرچ کنید و از کلمات مبهم و کلماتی با معانی : نکته
.مختلف اجتناب نمایید

.برای سرچ عبارت آن را داخل کوتیشن مارک قرار دهید: نکته



با تیک زدن این گزینه 

مقاالت در موضوعات 

مختلف مورد جستجو قرار 

می گیرد

ه با کلیک کردن این گزین

قوانین دادگاه های فدرال و 

مورد جستجو...کالیفرنا و 

قرار می گیرد



نتیجه جستجوی کلید واژه  تاریخ

دریای چین



تمام کلمات کلیدی که باید در نتایج جستجوی شما 
.وجود داشته باشد را تایپ کنید

شما می توانید ازدویا چند عبارت به عنوان کلمات 
در این صورت هر عبارت را . کلیدی استفاده کنید

.جداگانه داخل کوتیشن مارک قرار دهید

به عنوان مثال می خواهیم عبارات گرمای جهان و 
.آفریقای جنوبی را سرچ کنیم



تعداد 

استنادها

یی که به 

این مقاله 

شده 

.است

پی دی اف 

مقاله 

15شامل 

ویرایش 

که در 

اینجا قابل 

مشاهده 

می باشد



گرکلمهکلیدیشمایکمترادفیااصطالحجایگزینا
بینکلمهکلیدیو(نوارعمودی)|باشد،باقراردادن
.میتوانیدآنکلمهراسرچکنیدشرایطجایگزینآن

.میدهیمدرمانسلراموردبحثقرار:بهعنوانمثال

درمانسل|داروها|دارو|هادرمان|درمان



جهت محدود کردن جستجواز 

نظر تاریخ، امتیازات، استنادات



Advanced  Search



ازجستجویپیشرفتهاستفادهکنید

می خواهید کلمه کلیدی خود را در عنوان مقاله و نه اگر 
.فقط در متن مقاله جستجو کنید

.شما به دنبال یک مقاله یا نشریه خاص هستیداگر

.شما به دنبال یک نویسنده خاص هستیداگر

.شما می خواهید جستجو خود را با تاریخ محدود کنیداگر



جهت محدود کردن کلمه یا کلمات کلیدی خود به نویسنده، 
ناشرو یا محدوده زمانی خاص باید باکس های مورد نظر را 

. پرکنیم

:به عنوان مثال

می خواهیم موضوع فارماکولوژی ازنویسنده ای به نام  کاتزونگ 
.را سرچ کنیم2018-2010در محدوه زمانی 





با کلیک بر روی این گزینه می توان از 

آگاهی رسانی جاری برخوردار شد

مقاالت 

مرتبط



Alerts

باکلیکبررویاینگزینهمقاالتجدیددر

موضوعاتموردجستجوی)حوزهموردنظر

.رابهایمیلشماارسالخواهدکرد(شما



بعد از پر کردن باکس های باال با کلیک بر روی 

این گزینه به محض دریافت مطالبی در موضوع 

فارماکولوژی، گوگل اسکوالر آن را به ایمیل شما 

ارسال می کند



پایان


