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ستجوج را وب همه گوگل خالف بر است، پژوهشي و علمي مطالب در جستجو ويژه بخش اسكوالر گوگل 

 و نشگاهيدا منابع در توانيدمي جستجوگر اين با .است علمي اطالعاتي منابع مختص بلكه كندنمي

 ستجوج به قضايي و حقوقي متون و هاچكيده ها،كتاب دانشگاهي، هايرساله مقاالت، شامل پژوهشي

 و رايگان تحقيقاتي ابزار يك واقع در . يابيد دست خود كاري زمينه با مرتبط اطالعات به و بپردازيد

- ويكي( يافت دست 	اطالعاتي منابع انواع از ايگسترده طيف به توانمي آن طريق از كه است روزآمد

 ندنيست دسترس در معموالً گزاف هزينه دليل به كه Scopus و ISI اطالعاتي هايپايگاه غياب در و )پديا

.باشد علمي منابع جستجوي براي شروع نقطه تواندمي



:اسكوالر هاي دسترسي به گوگل روش

تايپ .١comgoogle.scholar.www.

2. جستجويGoogle scholar  درGoogle

3.هاي گوگلانتخاب آن از ليست برنامه



:اسكوالرروش جستجو در گوگل 

 جستجوي ساده)Basic Search :(كليدواژه را در جعبه جستجو وارد كنيد  .
.گيردها قرار ميفرض ميان كليدواژهبه صورت پيش ANDعملگر 

 جستجوي پيشرفته)Advanced Search :( با قرار دادن ماوس بر روي زبانه
از كوچكي كه در داخل جعبه جستجو وجود دارد، صفحه جستجوي پيشرفته ب

انيد توتري جهت دستيابي به مقاالت موردنظرتان مياز امكانات بيش. شودمي
.استفاده كنيد







: پيشرفتههاي جستجوي استفاده از باكس
: عملگر واقع در AND هايواژهكليد كه كندمي جستجو را مقاالتي و كندمي اعمال هاكليدواژه بر را 

.باشد داشته وجود آن در شما

with the exact phrase: حتماً  جستجو مورد هايكليدواژه بخواهيم كه شودمي استفاده هنگامي 
 دقيقاً راسكوال گوگل اينكه براي .شود جستجو اندشده وارد كه ترتيبي حفظ با و يكديگر كنار در

 يجستجو .كنيد استفاده جستجو باكس اين از كند، جستجو كنيدمي وارد كه را عبارتي همان
 فزايشا را ترمرتبط مدارك بازيابي احتمال كه است جستجو هايويژگي مفيدترين از يكي عبارتي

.دهدمي

with at least one of the words: عملگر OR صورت در .كندمي اعمال شما هايكليدواژه بر را 
 جوجست مورد هايكليدواژه از يكي صرفاً هاآن در كه مداركي تمامي جستجو باكس اين از استفاده

.كندمي جستجو باشد، آمده



where my words occur: انتخاب با anywhere in the article		 مي جستجو را مقاالتي-
in انتخاب .باشد )متن و چكيده عنوان،( مقاله از قسمتي هر در موردنظرتان كليدواژه كه كند

the title article باشد آمده مقاله عنوان در شما كليدواژه كه كندمي جستجو را مقاالتي.
Return Articles authored by: يك مدارك و مقاالت به توانيدمي شما بخش اين در 

.بيابيد دست ...و استنادات تعداد ايندكس، اچ نويسنده،
Return articles published in: مي بازيابي ژورنال يك مقاالت ژورنال، نام كردن وارد با -

.شود

without the words: عملگر NOT كردن وارد با .كندمي اعمال شما هايكليدواژه بر را 
.باشد كليدواژه اين فاقد كه شد خواهد جستجو مداركي باكس، اين در كليدواژه

Return articles dated between :با وارد كردن محدوده زماني خاص، مقاالتي جستجو مي-
.شود كه در آن بازه زماني منتشر شده باشد



Cited by :اند و آن را در فهرستكند كه به مقاله استناد كردهتعداد دفعاتي را مشخص مي 
ر نيز البته بايد توجه داشته باشيد كه تعداد استنادات به سال نش. اندمنابع خود قرار داده

ي ترگذرد، تعداد استناد كمبستگي دارد، مقاالتي كه از مدت انتشارشان زمان زيادي نمي
.انددريافت كرده

Related articles :با كليك بر روي اين لينك، مدارك مرتبط با مدرك مورد نظر ما نمايش 
.شودداده مي

All versions :هاي مختلف آن مدرك در وب دسترسيبا كليك بر روي اين لينك، به نسخه 
.يابيدمي

Cite :با كليك بر رويciteافزارهاي مديريت ، اطالعات كتابشناختي مقاله جهت ارسال به نرم
.استناد وجود خواهد داشت

Save : با انتخاب اين گزينه لينك دانلود مقاله بهGmail شودتان ارسال مي.
ي خود توانيد نتايج جستجوهاي اين بخش ميدر گوشه سمت راست با استفاده از محدودكننده

.را محدود كنيد
   



Time: در .دكني خاصي سال به محدود را خود جستجوي نتايج توانيدمي زماني، بازه انتخاب با 
.كندمي جستجو را هاسال همه خودكار طور به سيستم ايگزينه هيچ نكردن انتخاب صورت

Sort: تجوجس هايكليدواژه با مقاالت بودن مرتبط اساس بر توانيدمي را خود جستجوي نتايج 
.كنيد مرتب )date( مدارك انتشار تاريخ يا )relevance( شده

Creat alert: ظرن مورد موضوع با مرتبط كه جديد مقاالت چاپ از باشيد داشته تمايل چنانچه 
- مي باز زير تصوير مطابق ايپنجره .نماييد كليك createalertروي بر يابيد، اطالع شماست،

create روي بر كليك و Gmail آدرس كردن وارد از پس شود، alert مدارك كه صورتي در 
-مي داده اطالع شما به Gmail طريق از شود، اسكوالر گوگل وارد Autism موضوع با مرتبط

.شود




