
 

 

 

 گیالنو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 

 پزشکی دانشکده واحدکتابخانه

 

 جستجوی موتور بهترین اسکالر گوگل یا اسکوالر گوگل

 هایراه ترینساده از و یکی است علمی منابع رایگان

 از بسیاری است علمی مقاالت به دسترسی و جستجو

 دانلود ها،همایش و هاژورنال مقاالت مانند علمی مدارک

 دکتری، و ارشد کارشناسی هاینامهپایان و هارساله کتاب،

 که مواقعی در است. دیگر علمی منابع و ها،چکیده

 و ساینس آو وب از جمله استنادی اطالعاتی هایبانک

 دالیل به تخصصی هایدیتابیس دیگر یا و اسکوپوس

 پژوهشگران و اساتید دانشجویان، دسترس در مختلف

 و رایگان سرچ موتور یک عنوانبه اسکوالر گوگل نیستند،

 برای مناسبی آغاز نقطه عالی بسیار جامعیت دارای

 .باشدمی علمی منابع جستجوی

 اسکوالر گوگل امکانات و هاویژگی

 علمی منابع همه بین در جستجو

 انتشار سال اساس بر مقاالت جستجو

 هاآن اساس بر جستجو و مقاالت هایرفرنس مشاهده

 استنادات تعداد مشاهده

 وب فضای در علمی مدارک تکست فول یافتن

 و نویسندگان ارجاعات، و هاقولنقل مرتبط، آثار یافتن

 انتشارات

 شده بازیابی منابع ذخیره

 رسانیآگاهی یا آلرت

 نویسندگان و مقاالت اعتبارسنجی

 و استنادات و مقاالت تعداد اساس بر H-Index محاسبه

 مربوطه نمودار رسم

 روالاسک گوگل در نویسندگان عمومی پروفایل

 هر مشخصات مشاهده امکان عمومی پروفایل ایجاد طریق از

. دارد وجود راسکوال گوگل جستجوی نتایج در نویسنده

 آن هایپژوهش همه همچنین و آموزشی و علمی رزومه

 و جستجو قابل شخصی صفحه این وسیلهبه همه نویسنده،

 است. مشاهده

 اسکوالر، گوگل در عمومی پروفایل این داشتن اختیار در با

 استنادهای تعداد» ،«پژوهشگر توسط منتشرشده مقاالت»

 یک هر و مختلف هایسال تفکیک به پژوهشگر هر دریافتی



 

 

 i10-index و h-index هایشاخص» ،«مقاالت از

 مشاهده قابل «پژوهشگر پژوهشی همکاران» ،«پژوهشگر

 و «پژوهشگر هایفعالیت کردن دنبال» امکان و بوده

 .گرددمی فراهم «شخصی کتابخانه ایجاد» همچنین

Google scholar citations 

 می فراهم نویسندگان برای ای ساده راه گوگل ویژگی این

 با. نمایند پپگیری را خود مقاالت به ارجاع میزان تا کند

 به فردی چه که شوید می متوجه این امکان از استفاده

 میزان و بینید می را آن نمودار کرده، استناد شما مقاله

 .دهد گزارش می را شما مقاالت به استناد

 عمومی پروفایل ابزار، این از استفاده با توانید می همچنین

 در را شما نام که هرکس ترتیب بدین بسازید، خود برای

 در را تان عمومی مشخصات کند جستجو اسکوالر گوگل

 .دید خواهد جستجو نتایج

 مقاالتتان از یکی به جدید استنادات از توانید می چگونه

 ؟ شوید مطلع

"کنید کلیک  Cited by روی مقاله در "  

  

 زیر در رنگ سبز نوار در نامه پاکت آیکون روی بر سپس

 چاپ مقاله هرگاه آن از پس. کنید کلیک جستجو جعبه

 شما مقاله به جدیدی شده

 داده اطالع شما به و فرستاده برایتان ایمیل یک دهد ارجاع

 .شود می

 

 اسکالر گوگل طریق از فارسی مقاالت جستجوی آیا

 است؟ پذیرامکان

 لینک در اسکوالر گوگل فارسی نسخه باوجوداینکه

https://scholar.google.com/schhp?hl=fa در 

 در فارسی مقاالت جستجوی متأسفانه اما باشدمی دسترس

 پذیردنمی صورت خوبیبه آن


