
 (Open Access)آزاد کارگاه دسترسی 
چیست؟

مهوش کلهر کارشناس ارشد علوم کتابداری  :توسط 
و اطالع رسانی 



چیست؟ (Open Access)دسترسی آزاد 
دنبالبهشدهشروعاروپادر2003سالازکهجنبشاین

.استآکادمیکاطالعاتتمامبهشرطوقیدبیوآزاددسترسی

Open)آزاددسترسی Access)وسیعآکادمیکجنبشیک
بهآنالینآزادورایگاندسترسیآنهدفکهاستجهانی

کهاستگونهایبهدادههاونشریههامانندآکادمیک،اطالعات
ویجستجپرینت،پخش،کپی،دانلود،بخوانند،بتوانندهمه

دراطالعاتازیاکنند،متنی-درونجستجویواطالعات
استفادهقانونیتوافقهایچارچوبدردیگرراههاییاآموزش

دمیگوینآزاددسترسیاطالعاتچرخشازگونهاینبه.کنند
.ندارندوجودفنییاحقوقیمالی،موانعهیچگونهچون



ادامه 

بهخوشبختانهروزبهروزبهتعدادنشریاتومقاالتیکه

.صورتدسترسیآزادمنتشرمیشوند،افزودهمیشود

حتیناشرانتجارینیزبخشیازمقاالتخودرابه

(هدرقبالاخذهزینهایازنویسند)صورتدسترسیآزاد

االتازآنجاکهبهدلیلرایگانبودن،مق.منتشرمیکنند

رمورددسترسیآزادبیشترخواندهشدهودرنتیجه،بیشت

وندتااستنادواقعمیشوند،نویسندگاننیزتشویقمیش

مقاالتخودرابهصورتدسترسیآزادمنتشرسازند



اهداف دسترسی آزاد 

.استعلمیاطالعاتبهپذیریدسترسافزایش-1

انناشرکهعلمینشریاتقیمتبحرانبهاستپاسخی-2

بهایدلیلبه.رسانندمیفروشبهراهاآنتجاری،

میطلبعلمیاطالعاتبرایتجاریناشرانکهگزافی

کنند،

بودجهرشدحالدرکشورهایدرخصوصبههادانشگاه-3

بهدسترسیازنتیجهدرونداشتههاآنخریدبرایکافی

.شوندمیمحرومعلمیاطالعات



دو راه رسیدن به دسترسی آزاد

این.آزاددسترسیژورنالهایدرناشر،پایگاههایطریقازنشر:طالییراهطریقاز
پردازشهزینههایعنوانبهکهنشرهزینههای.استرایگانمواقعبیشتردرراه
برخی.میشودپرداختویموسسهیامحققتوسطمیشوندشناخته(APCs)مقاله

یدسترسکهمیکنندحسمیکنند،مالیحمایتآکادمیکپژوهشهایازکهسازمانها
.دهندپوششخودراهزینههاحاضراندآنهاواستمهمآزاد

ردهستنددسترسیقابلجهانیصورتبهکهآزاددسترسیژورنالهایازفهرستی
.میشوندپیداDOAJوبسایت

یکمیشوند؛نگهداریآرشیودرآکادمیکانتشاراتهایکاملمتن:سبزراهطریقاز
از.دمیشومدیریتپژوهشیسازمانیکتوسطکهعمومیدسترسیبادادهایپایگاه
هایواسپارگاهیاآرشیوهادرکاغذیمجلههایدرشدهمنتشرمقالههایواسپاریطریق

میشودتعبیرسبزراهیاسبزجادۀعنوانبهآنازکه،الکترونیکی

https://doaj.org/


واسپارگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند

برایمثال.واسپارگاهموضوعیدریکحوزۀخاص•
ELIS درحوزۀکتابداریوARXIV درحوزۀفیزیک.

آثارعلمییکدانشگاهویژهرا.واسپارگاهسازمانی•

مانندواسپارگاه.گردآوری،سازماندهیوتوزیعمیکند

.دانشگاهکلگریکانادا



عبارت اند ازشیوه های خود آرشیوی  مهمترین 

.وبسایتهایشخصیمؤلف•

وسطت.آرشیوهایانظباطی،شاملفایلهایالکترونیکیآثاردیجیتالی•
مؤلفازهمهجایدنیاگردآوریمیشوندوپیرامونیکیاچندموضوع

.هستند

لفانواحدهایسازمانی،شاملفایلهایالکترونیکیبهوسیلۀمؤآرشیوهای•
.دریکواحددانشگاهیخاصازیکموسسهگردآوریمیشوند

اننامهپای)واسپارگاههایسازمانی،شاملانواعگوناگونیارآثاردیجیتالی•
توسط(ورسالههایالکترونیکیوفایلهایالکترونیکیوگزارشهایفنی

.مؤلفدریکسازمانیابهصورتغیرمتداولدرسازمانهایمتعدد





گروه های استفاده کننده

ردهآثارمجالتالکترونیکیرایگان،سببانتشارگست:نویسندگان•
.آنهامیشوند

اینمجالتموجبمیشوندکهآنهابهسرعتوبه:خوانندگان•
.سهولتبهمقاالتموردنظرخوددسترسیپیداکنند

رایآنهاازاینطریقمیتوانندبحرانپرداختهزینههاب:کتابخانهها•
.مجالتعلمیونیزمسئلۀمجوزاستفادهازآنهاراحلکنند

مجالتالکترونیکیرایگانمقاالتآنهارادسترسپذیر:ناشران•
اگرمجلهبهصورترایگانارائهشودمیتواندبهجذب.میسازند

کیچنانچهیکمجلۀالکترونی.مداوموگستردهتبلیغاتبپردازد
رایگاندردسترسافرادباشدودسترسیبهتماممقاالتجاریو

مجلهپیشینآنامکانپذیرباشدتعدادکاربرانوبازدیدکنندگانآن
افزایشچشمگیریخواهدداشت



مزایای دسترسی آزاد

یصرفهجوییدرهزینۀچاپوانتشارنسبتبهمجلههایچاپ•
ومقرونبهصرفهبودنمجلههایدسترسیآزاد

کاهشتسهیلفرایندتولیدوانتشار،اشاعۀبهموقعاطالعاتو•
فاصلۀزمانیتولیدتاانتشارمقاله

دسترسیبهاطالعاتروزآمددرتمامیحوزههایعلمیو•
پژوهشی

همگامیوهماهنگیباآخرینتحوالتدنیاینشر•

افزایشغنایمجموعۀنشریههایادواریکتابخانهها•

انفراهمآوریامکاندسترسیبهتعدادزیادیمجلهکهنمیتو•
اشتراکنسخهچاپیآنهارابهصورتیکجافراهمآورد



مزایای دسترسی آزاد

وندادامۀاشتراکنشریههاییکهدیگربهصورتچاپیمنتشرنمیش•

زانباالبردنمیزاندسترسیبهمقالههایعلمی،افزایشاحتمالیمی•
لمیوخوانندگانودرنتیجهافزایشاحتمالیمیزاناستنادهابهآثارع

ضریبتأثیرگذاریآنها

رعایتاصلدسترسیآزادبرایتمامیخوانندگان•

باالبردنسرعتانتشارمقالهدرمجلههایدسترسیآزاد•

ههایباالبردنتعدادخوانندگانمجلههایدسترسیآزادنسبتبهمجل•
چاپی

نداشتنمحدودیتتیراژچاپ•

رایگانبودنمجلههایدسترسیآزاد•



معایب دسترسی آزاد

ممکنعلمیصورتبهمستنداتهمطرازخوانیبودن،آزادعلتبه•
نیست

نیستممکنمناسبپردازش•

برکهاطالعاتیصحتبررسیوپردازشمیزاننبودنمشخص•
میگیردقرارسایتهاروی

ترنتاینومیزبانوچیستفرایندتجاریمدلکهایننبودنمشخص•
میشودتامینکجاازآن

بحثهایازشخصییاسازمانچهکهایننبودنمشخص•
میکندپشتیبانیپردازشوهمطرازخوانی

است؟مشخصومحدوددسترسیازبهترآزاددسترسیآیا•

کندمیپیداتقلیلاطالعاتارزششودایجادآزاددسترسیوقتیآیا•



موانع استفاده از شبکه دسترسی آزاد

هستندیااغلبمنابعپیوستهبهزبانانگلیسی:موانعزبانی•

هبسیارفقطیکزبانههستندوترجمۀماشینینیزدراینرا

.ضعیفعملمیکند

ودکهشکافدیجیتالیبینمللباعثمیش:موانعارتباطی•

مانندمیلیونهاپژوهشگرازنتایجکاریکدیگربیخبرب



Open Access آشنایی با تعدادی از سایت های

• http://www.bioline.org.br/journals

• http://www.journalseek.net/

• http://www.tripdatabase.com/

• http://atoz.ebsco.com/Titles/8623?lang=en&l
ang.menu=en&lang.subject=en

• https://etd.ohiolink.edu/pg_1?:::::

• http://www.medical-journals.com/

http://www.bioline.org.br/journals
http://www.journalseek.net/
http://www.tripdatabase.com/
http://atoz.ebsco.com/Titles/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en
https://etd.ohiolink.edu/pg_1?:::::
http://www.medical-journals.com/


Open Access

https://accessmedicine.mhmedical.com/
https://doaj.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
https://www.doabooks.org/
http://www.freebooks4doctors.com/
https://scholar.google.com/
https://www.jove.com/
https://medtube.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://accessmedicine.mhmedical.com/
https://doaj.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
https://www.doabooks.org/
http://www.freebooks4doctors.com/
https://scholar.google.com/
https://www.jove.com/
https://medtube.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


bioline

تأسیسشدودرحالحاضرفعالاست1993درسال

رلیبنیانگذارانبارباراکایرسوپ،برایانکایرسوپ،وند
کانوس

کشورمبداکانادا

محلدفترمرکزیتورنتو

توزیعدرسراسرجهان

انواعانتشارمجالتعلمی

زیستشناسی،زیستشناسی،پزشکی،:موضوعات
بهداشتودرمان

وبسایترسمی:http://www.bioline.org.br/journals

http://www.bioline.org.br/journals


all Journal
جستجوبراساسنامکشورعنوانوموضوعقابلدسترسیاست

TESTIMONIALS

بهBiolineنظراتخودرادرموردBiolineناشران،کاربرانوهمکاراندر این قسمت 

...اشتراکمیگذارند

Membership
.بیولینازطریقحقعضویتکتابخانهها،سازمانهاوافرادحمایتمالیمیشود

Donations
برای)PayPalازرطریق:کمکهایمالیبااستفادهازیکیازروشهایزیرقابلانجاماست

Reais(برایاهداکنندگانبرزیلی)بهصورتیوروودالرو(اهداکنندگانغیربرزیلی



http://www.journalseek.net

•Genamicsیکشرکتنرمافزاریوتوسعهوباستکهبه
توانمندسازیپژوهشگرانباراهحلهاینوینونوآورانهاختصاص

دادهشدهاست

اخبارورویدادها،ژورنال،ژنتیک،:محصوالتوخدمات•

•JournalSeekشهمچنانبطورمنظمگسترشمییابدوهماکنونبی
.ناشرمختلففهرستمیکند2800مجلهاز90000از

دستهجدید،بهکاربرانخودگوشفرا150ماباافزودنبیشاز•
ادهدادهایمومرورگرطبقهبندیخودرابهطورگستردهگسترشد

دارایپیوندها،توضیحاتوسایراطالعاتبرایJournalSeek.ایم
..هزارانژورنالدانشگاهیدرهمهرشتههااست

http://www.journalseek.net/


http://www.tripdatabase.com

•Trip دهدیکموتورجستجویبالینیاستکهبهکاربرانامکانمی
داکنندوازبهسرعتوبهراحتیشواهدتحقیقاتیباکیفیتباالراپی

.آنهابرایحمایتازعملومراقبتخوداستفادهکنند

•Tripبصورتآنالینصورتگرفتهاستودرآن1997ازسال
شعارما.زمانبهمنبعبرتراینترنتمبتنیبرشواهدتبدیلشدهاست

رایواینچیزیاستکهماقصدداریمب"سریعشواهدراپیداکنید"
.هرجستجویمجزاارائهکنیم

مكهعالوهبرشواهدتحقیقاتی،بهپزشكاننیزاینامکانرامیدهی•
ار،انواعدیگرمحتواازجملهتصاویر،فیلمها،جزوهاطالعاتبیم

دورههایآموزشیواخبارراجستجوكنند

http://www.tripdatabase.com/


http://atoz.ebsco.com/Titles/8623?lan
g=en&lang.menu=en&lang.subject=en

.موجوداست"فهرستعلومباز"مجلهعلمیدر13000هماکنونحدود.ابزارجستجوبرایمجالتدسترسیآزاداست•
.عنواندارد20000بیشاز Open Science Directoryوقتیهمهمجالتویژهبرنامهگنجاندهشود،

ومجالتدربرنامههایویژه(کاماًلجزئی)شاملمجموعهایازمجالتدسترسیآزاد Open Scienceدایرکتوری•
.OARE ،INASP-PERI ،eIFL،eJDS:برنامههایدیگردرآیندهنزدیکاضافهمیشوند.است(حیناری،آگورا)

:مهمترینمجموعههاعبارتنداز :Open Accesمجالت•

هدف.فهرستژورنالهایدسترسیآزادشاملمجالترایگان،متنکامل،باکیفیتکنترلشدهمجالتعلمیوعلمیاست•
 DOAJ(.2007دسامبر1)درفهرستوجوددارد3000حدود.ماایناستکههمهموضوعاتوزبانهاراپوششدهیم

.توسطکتابخانههایدانشگاهلوندساختهشدهاست

•BioMed Central یبررسییکانتشاراتمستقلاستکهمتعهدبهفراهمکردندسترسیسریعبهتحقیقاتزیستپزشک
BioMed.شدهتوسطهمساالناست Central بسیاریازآنهاازطریقاستنادردیابی(.2007دسامبر1)مجله184شامل

.شدهودرحالحاضردارایفاکتورهایتأثیرگذاریهستند

•HighWire Press ،ازبینییکبخشازكتابخانههایدانشگاهاستنفورد،میزبانمخزنبزرگیازمطالبباتأثیرزیادوب
بهHighWireناشرانمیزبان.ناشرعلمیاست130مقالهكاملازبیشاز4552،400مجلهو1079شدهاستكهدارای

رابا Open Science Directoryژورنالهایموجوددر.مقالهرارایگانتهیهکردهاند1،823،449طورجمعی
.اطالعاتمربوطبهتحریمدرجخواهیدکرد

•PubMed Central (PMC) لیآرشیودیجیتالرایگانادبیاتمجلهعلومزیستپزشکیوزندگیایاالتمتحدهموسسهم
است (NIH)بهداشت

http://atoz.ebsco.com/Titles/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en


https://etd.ohiolink.edu/pg_1?:::::
رکتابخانهعضو،ازجملهکتابخانهایالتیاوهایو،د120شامل LINKاوهایوکتابخانه

اینفهرستمشترک،کتابها،.میلیونمورداست46یکفهرستمشترکدرحدود
ادموجودکتابهایالکترونیکیومجالتالکترونیکیموجوددرکنسرسیوموسایرمو

.دروبسایتهایناشرانرافهرستمیکند

سریعپیوندهای

OhioLINKکاتالوگکتابخانه
بانکهایاطالعاتی

(EJC)مرکزمجلهالکترونیکی
(EBC)مرکزکتابهایالکترونیکی

(ETD)مرکزپایاننامههایالکترونیکیوپایاننامهها
(DRC)منابعمنابعدیجیتال

مرکزموسیقی

یافتنمخزنکمک

یادگیریآسان

اخبار

https://etd.ohiolink.edu/pg_1?:::::


https://accessmedicine.mhmedical.com/
یدهدارائهمیراپزشکیکمنبعجامعپزشکیآنالیناستکهطیفکاملیازدانش
.،واطالعاتضروریآندرهرنقطهقابلدسترسیاست

AccessMedicine،روزآمدمیشود،قابلاعتمادوبهطورمداومیکمنبعمعتبر
زشکیتوسطیکهیئتمشاورهبرجستهکهشاملمتخصصانبرترعلمیدرزمینهپ

.است،هدایتمیشود

https://accessmedicine.mhmedical.com/


AccessMedicine

.بهصورتآنالینآموزشپزشکیوبالینراپشتیبانیمیکند•

.آخریننسخههایمعتبرمتونپزشکیراارائهمیدهد•

.مرجعکتبدرسیرابهدانشجویانپزشکیارائهمیدهد100بیشاز•

:رادرAccessMedicineلیستکاملمتونمربوطبه•
ccessmedicine.mhmedical.com/textbooks پیداکنید

یمجموعهایبینظیرازفیلمهایمعاینهورویه،ماژولهایایمن-کتابخانهگستردهچندرسانهای•
یتوانندبیمار،فایلهایصوتیوانیمیشنهاییکهمفاهیمپیچیدهایراارائهمیدهندکهدانشجویانم

درککننددردسترسهستند،

اتهیهشدهاندفیلمهاییکهمفاهیمپزشکیاساسیراترسیممیکنندکهازکتابهایمعتبرپزشکیدنی•
:برایلیستکاملفیلمهاوانیمیشنهابهاینآدرسبروید.رادردسترسقرارمیدهد

accessmedicine.mhmedical.com/multimedia

موردتشخیصمتصلمی1000بهبیشاز، ®Diagnosaurusازطریق-ابزارتشخیصافتراقی•
شوید



AccessMedicine

نسخهدستورالعملهایعملیساالنهازراهنماهایعملیفعلیمراقبتهایاولیهبهروزمیشوندکهباارائه• 
تکمکهایمختصرترازدستورالعملهایاصلیوطوالنی،بهغربالگریبیماری،پیشگیریومدیری

.میکنند

ابوتستهایتشخیصی،ازراهنمایجیببهآزمایشهایتشخیصی،یکراهنمایمرجعسریعدرانتخ• 
.تفسیرتستهایتشخیصیمتداول،ازجملهروشهایآزمایشگاهیدرمحیطبالینیاست

 •Quick Medical Dx & Rx مجموعهایازشرحمختصرمبتنیبرشواهدازشرایطواختالالتاستکه
رمناسببرایبررسیبابازدهباالیابرایمراجعهسریعد-اغلبدرعملپزشکیمشاهدهمیشود

.شرایطبالینی

رسیهیئتپرسشوپاسخگستردهازمراجعبرجستهمانندارزیابیخودارزیابیهریسونوبر-خودارزیابی
برایکمکبهدانشجویانوکسانیکهمیخواهنددرامتحانشرکت LANGEمدیرهوکتابهایدرسی

..نمایند

خالصهایازمطالعاتجدیدپزشکیبرایارزیابیپزشکیمبتنیبرشواهد

ساالن،اطالعاتجامعوقابلاطمیناندرزمینهمراقبتهایبهداشتیبرایبزرگ-آموزشبیمارقابلتنظیم
کودکانوداروها،کهبهچندینزبانوهزارانموضوعدردسترسهستندتابهشمادرکمکبه

بیمارانکمککندتامراقبتهایخودرادرککردهووضعیتسالمتآنهارابهبودبخشند



AccessMedicine

کبهدههاهزارعکسوتصویربرایکم-تصاویرقابلبارگیری•

تشخیصبیناییبرایذخیرهوبارگیریدرارائهبرایاهداف

.آموزشیدردسترساست

دوزها،عوارضوواکنشهای-بانکاطالعاتیداروهاییکپارچه•

منفیرابهسرعتدرموردداروهایعمومیونامتجاریبانام
دهایبیمارقابلچاپبهانگلیسیواسپانیاییجستجوکنی



https://doaj.org/

DOAJپایگاهنشریاتبادسترسیآزادیا (The Directory of Open Access 
Journals) دردانشگاهلوند۲۰۰۳درسال(Lund University) سوئد

نشریه14181نشریهبادسترسیآزادشروعبهکارکردوامروزحدود۳۰۰با
بادسترسیآزادرادرتمامزمینههایعلمومقاله4،556،390کشورو130مجله،

سازمانیDOAJ.فناوری،پزشکی،علوماجتماعیوعلومانسانیپوششمیدهد
وناشر،عض:اصلیطبقهبندیمیشونددستۀسهعضوپذیراستواعضایآندر

.عادیوحامی

ریهدرحقیقتبیانروشنهدفنشریهاستونشاندهندۀتعهدتیمنشDOAJعضویتدر
درزمینۀرعایتDOAJگروه.بهکیفیتودسترسیآزادبهمقاالتداوریشدهاست

استو(اصول)اصولشفافسازیگامبرمیداردوبهترینروشدرانتشارعلمی
.دنیزازایناصولبهعنوانشرطعضویتپیرویکننDOAJانتظارمیروداعضای

است DOAJشاملپرداختکمکهزینهبهسازمانگرداننده DOAJعضویتناشراندر

https://doaj.org/


http://www.freemedicaljournals.com

.یک سایت مجالت پزشکی رایگان در اینترنت است
موضوعات . 1مجالت  مرتب شده بر اساس 5088

صب شناسیپزشکی،زیست شناسی،قلب و عروق،غدد درون ریز،بیماری های عفونی،ژنتیک،میکروبیولوژی،ع
.قابل سرچ می باشد ...انکولوژی ،فیزیولوژی؛و بیشتر

بر اساس ضریب تاثیر مجالت قابل جستجو میباشد . 2
100-80،81-60،61-41، 40-21برتر ،   20

این مجالت از نظر روزآمد به سه دسته قابل دستیابی است . 3
ماه  ،بعد12-7ماه   ، بعد از 6-1مستقیما   ،  بعد از . بالفاصله

وی  می توان سرچ کرد همچنین به زبانهای اسپانیایی،پرتغالی،فرانس  ZتاAبر اساس عنوان به صورت . 4
.قابل دسترسی است

http://www.freemedicaljournals.com/


https://www.doabooks.org

.استناشر368ازدانشگاهيکتابهای26308بهآزاددسترسیقابلیت

DOABهلندقانونطبقکهاستغیرانتفاعیحقوقینهادیک(stichting)،توسط
یملکتابخانهدربنیاداین.استشدهتأسیسOpenEditionوOAPENبنیاد
.استمستقرالهه

DublinهایقالبدرDOABهایکتابتمام Core oai_dcوMARCXMLدر
.هستنددسترس

verb=ListMetadataFormats?http://www.doabooks.org/oai

https://www.doabooks.org/


http://www.freebooks4doctors.com

.1FreeBooks4Doctors دردسترسبودنترویجوبرای

.رایگانکتبپزشکیدراینترنتایجادشدهاست

یرعنوانکتاببراساسموضوع،زبان،ضریبتاث2372.

وسالوارزشوامتیازستارهای

اسپانیاییانگلیسی،:شاملزبانهای3.

،آلمانی،فرانسوی،پرتغالی

.دردسترساستPDFبهصورت4.

http://www.freebooks4doctors.com/


https://scholar.google.com

هیکموتورجستجواستکگوگل اسکوالریاگوگل اسکالر
.ندکاختصاصامطالبعلمیومقاالتپژوهشیراجستجومی

چیزیکهاینموتورجستجوراازگوگلهمیشگیماجدامی

ایجدانیممنابعومطالبیکهدرنتسازداینستکهدیگرمی

وشوندقابلاستنادجستجویمادرگوگلاسکوالردیدهمی

.قابلاعتمادهستند

میهاییکهقبالدرگوگلشمارابههزارانسایتعموکلیدواژه

وها،مقاالترساندحاالشمارابهمنابععلمینظیرکتابمی

.رساندکههدفجستجویشماهستندمستنداتیمی

https://scholar.google.com/


امکانات و قابلیت های گوگل اسکوالر چیست؟
مقاالت و نویسندگانسنجش اعتبار•
پیشرفتهآپشن های عالی برای جستجوی•
زبان های مختلفامکان مشاهده مقاالت خود به•
سرچ ها و منابع جمع آوری شدهذخیره•
بررسی خالصه ای از وضعیت پژوهشی نویسندگان•
اسناد و مقاالت علمی در فضای وبمتن کاملپیدا کردن•
و آمار استناداتتعدادمشاهده•
مقاالت در اینترنتورژن مختلفیافتن•
جستجو بین تمامی منابع علمی•
جستجوی مقاالت بر اساس سال انتشار•
مشاهده رفرنس های مقاالت و جستجو بر اساس آن ها•
برای هر نویسندهساخت پروفایل شخصی•
توانایی پیدا کردن استنادات به مقاله ها خود•
بر اساس تعداد استنادات و مقاالت و رسم نمودار مربوطه H-Indexمحاسبه •
و نویسندگان شاخصمشخصات پژوهشگراننمایش اطالعات و•
پیدا کردن نقل قول ها، ارجاعات، آثار مرتبط، نویسندگان و انتشارات•
در زمینه های مختلفتازه ترین پیشرفت های علمیآگاهی از•



استفاده کنیم؟Google Scholarچگونه از

.شویدhttp://scholar.google.comبرای استفاده از این سرویس باید وارد آدرس 

مدنظر خود صفحه شبیه به صفحۀ جستجوی گوگل باز می شود و می توانید کلیدواژه یا عبارات
و   Cited byهنگام نمایش نتایج جستجو در انتهای هر مطلب، بخش های . را جستجو کنید

Related Articles نوشته شده است که بسیار کاربردی هستند.

Cited by: ا را نمایش می دهد، بتعداد اِستناد شدن مقاله توسط مقاالت دیگرنشان دهنده
؛ استفاده از این عدد می توان فهمید که آن لینک، تا چه حد مستند و قابل اعتماد است

.بنابراین هر چه این عدد بزرگتر باشد، منبع قابل اعتمادتری است

Related Articles: هستند که خودمقاالت مرتبط با این موضوعاین قسمت نشان دهنده
.می توانند منبع خوبی برای مقاله یا پایان نامه باشند

http://scholar.google.comشوید


نکات کلیدی جستجوی در گوگل اسکوالر

وگلدراینجابابرخیازتنظیماتپیشفرضجستجودرگ1.

:اسکوالرآشناخواهیمشد

.ستگوگلاسکوالربهبزرگیوکوچکیحروفحساسنی2.

.باهمادغاممیشوند ANDعباراتوکلیدواژههاباعملگر3.

.ندتماممتنمنابعبرایپیداکردننتایج،جستجومیشو4.



برخی از موارد  کاربردی جستجو در گوگل 

اسکوالر

هقبلازکلیدواژهها،باعثجستجوبههمرا~کاراکتر1.
.میشودمترادفکلمات

یراکهقبلازکلماتجستجو،منابع–استفادهازکاراکتر2.
.رانشانمیدهدنشودشاملعبارتمربوطه

بینکلیدواژهها،نتایجیرانمایش ORاستفادهازعبارت3.
.میدهدکهشاملحداقلیکیازکلمههاباشد

باعثقبلوبعدازعبارتجستجو،”استفادهازکاراکتر4.
،راشاملمیشوندکلعبارتنمایشدادهشدنمنابعیکه

.میشود



فرمت خروجی جستجوها

میتواننتایججستجورادرقالبهای Google Scholarدر1.
درتصویرزیرجزئیاتبخشهای.مختلفیمشاهدهکرد

.مختلفنتایججستجورامشاهدهمیکنیم

پژوهشیعنوانمنبع2.

/مجله)،محلنشر(ها)نامنویسنده:شاملچهاربخشاست3.
،سالنشر،ناشر(…کنفرانسو/کتاب

چکیدهایازمنبع4.

دریافتیمنبعمربوطهتعداداستنادات5.

بامنبعمربوطهمنابعمرتبط6.

ازمنبعمربوطهویرایشهایمختلفنمایش7.



جستجوی پیشرفته در گوگل اسکوالر

نمایشمنابعیکهموجبintitleنوشتنعبارت1.
.آنآمدهباشد،میشودجستجودرعنوانعبارت

آنجستجودرمتنمنابعیکهعبارتintextنوشتنعبارت2.
.آمدهباشد،رانمایشمیدهد

تمامباعثنمایشمنابعیکهallintitleنوشتنعبارت3.
.آنآمدهباشد،میشودعباراتجستجودرعنوان

تمامعباراتباعثنمایشمنابعیکهallintextنوشتنعبارت4.
.آنآمدهباشد،خواهدشدجستجودرمتن

منابعیکهعبارتجستجودرنامauthorنوشتنعبارت5.
.نویسندۀآنآمدهباشدرانمایشمیدهد



 Googleگزینه های پیشرفته درچگونگی استفاده از
Scholar

.1Metrics: سنجشرتبهوجایگاهمعیارهاییبرای

-h-index،h-core،hبرایاساسشاخصهاینشریات
median،h5-index،h5-core،h5-median است.

.2Advanced Search: جستجویابزارهاییبرای

درعنوانجستجوینامنویسندگان،جستجو:مانندپیشرفته

.مقاله،تعیینبازۀزمانیبرایجستجوراارائهمیدهد

.3Settings: تاسپیشرفتهشاملتنظیماتسفارشیشدهو



چگونه جدیدترین عناوین را پیدا کنیم؟

درحالتپیشفرضنمایشنتایججستجودرگوگل1.

ایکدیگرداشتنبارتباطاسکوالربهترتیبتاریخنیستو

فحۀبرایتغییراینترتیب،درسمتچپص.مالکاست
کلیککردهتابااینکارSince yearنتایج،رویگزینه

یمقاالتواسنادمربوطبهیکبازۀزمانیمشخص،برا

.شمانمایشدادهشوند

Craeteبااستفادهازگزینه2. Alertمیتوانیدنتایججدیدرا

.بهصورتدورهایودرایمیلخوددریافتکنید



پیدا کردن متن کامل یک مقاله در گوگل اسکوالر

یکمقالهبهصورتچکیدهدرجستجویگوگلاسکوالر،معمواًل
رایگاننمایشدادهمیشود،دربیشترمواقعنیازمنداشتراک

بااینحالماچندینروشبهشما.شخصییاسازمانیهستید
االمعرفیمیکنیمکهاحتمالیافتنمتنکاملاسنادومقاالتراب

.میبرد

درسمتراستPDFکلیکرویلینک1.

درپاییننتیجهجستجووبررسیمنابعAll Versionsاستفادهاز2.
جایگزیندیگر

درسمتراستLibraryکلیکرویلینک3.

درپایینصفحهنتایجCited byوRelated Articlesاستفادهاز4.
جستجوویافتنمقالههایمشابه



https://www.jove.com

JoVEآزمایشگاههایبرترسراسرجهاندروانتشارفیلمهاییازآزمایشهایعلمیدرساخت،
.فعالیتمیکندحلهاینهاییبرایپیشرفتپژوهشوآموزشعلوموارائهراه

یچیدهبهجایخواندنآنهادرمقاالتمتن،جزئیاتپدانشجویانبااجازهدادندانشمندان،مربیانو
و STEMباعثافزایشبهرهوریتحقیقات JOVEآزمایشهایبرشرامشاهدهمیکنید،

.میشودمیشودوباعثصرفهجوییدروقتوهزینهدرموسساتدانشجویانیادگیری

دانشگاهبرتردنیا،دانشکدهها،بیمارستانهاو1000بههمیندلیلاستکهامروزبیشاز
زبهشرکتهایبیوتکنولوژیبهحداکثررساندنبهرهوری،بهرهوریونتایجموفقیتآمی

JoVEبستگیدارند.

JoVEفیلمهایعلمیرابرایدومنبعمنحصربهفردایجادمیکند:

JoVEمجلهویدئویی
JOVEآموزشعلومکتابخانه

https://www.jove.com/


https://medtube.net

MEDtubeبزرگترینپلتفرمچندرسانهایeLearning 
دوره،ویدئو20.000متخصصاستو200.000کهبرای

اکمی،تصویر،اسنادوپیشنهاداتشغلیبهاشتراموزشی
گذارد

https://medtube.net/




http://www.medical-journals.com

کردهمجالتراابتدابراساسقارهاصلیسپسکشورمبداآنهاطبقهبندی•
.اند

.براساسموضوعیتقسیمبندیشدهاستE_TEXTدرقسمت•

بهانجمنبیماریهایمختلف،بیمارستانها،دانشکدههایعلومپزشکی•
LINKشد.

•News.شاملاخبارمجالتووبسایتهامیباشد

•Classifieds
کتابها

رایانههاونرمافزار

خدماتپیک

آزمونهاودورهها

http://www.medical-journals.com/


medical-journals

دنبالمی2001ازیازدهژورنالبرترپزشکیویرایشهایپزشکیراازسال-سرمقالههایآنالین•
.تایناولینبایگانیآنالیندرجهاناستکهصرفًابهمجالتپزشکیاختصاصیافتهاس.کند

قبلیلیستحقوقپزشکی،مجالتپزشکیقانونی،پیوندهابهصفحاتمهمقانوننظارتی،احکام•
ایومواردغفلتبالینی،تفاسیرپزشکیقانونیوگزارشه NHSانگلیسشاملموضوعاتانضباطی

.قانونیرادرجمیکند

.ستدربخشاخبارماانواعمختلفیازتصاویرجدیدووبسایتهایخبریازسراسرجهانذکرشدها•
دارایطیفگستردهایازتبلیغاتازجملهمشاغل،همایشها،دورههای Classifiedsصفحه

هبنابراینبهمااطالعدهیدچ-آموزشیوسایرمواردموردعالقهعمومیبرایبینندگانماخواهدبود
.میخواهیمآنراتنظیمکنید Medical-Journals.comچیزیتولیدکردهاستو

ش،چهیکژورنالپزشکیرایگانیاخیر،فرامو(آدرسوب)اگرازاضافهکردنآدرساینترنتی•
گانارائهباپیشرفتمامیتوانیمانجمنهایآنالینرای.کردهایم،لطفًاازطریقایمیلبهمااطالعدهید

نظر،هرگونهاظهار.دهیم،بنابراینمیتوانیدنظراتخودرادرموردموضوعاتپزشکیتبادلکنید
چهانتقادیباشدوچهتعارف،بیشترمورداستقبالقرارخواهدگرفت

http://www.medical-journals.com/


یکپایگاهگردآوریمقاالتژورنالهایاوپنCOREوبسایت

یشاینپایگاهبهشماامکانجستجودرمیانب.اکسساست

۵درحدود.میلیونمقالهاوپناکسسرامیدهد۶۶از

میلیونمقالهازبیناینمقاالتبهصورتمستقیماز
قابلدانلوداستوسایرمقاالتنیزدارایCOREسایت

نای.لینکدسترسیودانلوددرسایتناشرمجلههستند

سایتامکاناتجستجویمتنوعومناسبیرادراختیار
.پژوهشگرانقرارمیدهد

https://core.ac.uk

https://core.ac.uk/
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https://core.ac.uk/

