
 
گوگل اسکوالر یک موتور جستجوي تخصصی شده براي 

 (scholarly articles) مقاالت علمی جستجوي

ي گفته می  ا مقالهبه     scholarly articleعبارت.ستا

نوشته شده و در  (research) شود که بر اساس پژوهش

این  بسیاري از. ژورنال هاي آکادمیک به چاپ رسیده است

یعنی آنها توسط هستند    peer- reviewdاصطالحا مقاالت

افراد متخصص در آن حوضه مرور شده اند و صحت آنها 

همچنین نویسندگان این مقاالت مراجع . بررسی شده است

مناسبی را براي حقایقی که در متن خود نوشته اند به 

خواننده ارائه داده اند تا خواننده با توجه به تحقیق هاي 

که انجام شده است در مورد اطالعات بیان شده، مشابه قبلی 

به این دلیل است که مقاالت پژوهشی یا . صحت سنجی کند

از درجه ي اعتبار باالیی  scholarly articles همان

 گوگل اسکالر .برخوردارد هستند

.  

  

  :می کوشد تاگوگل اسکالر 

  

  هاي  در میان جهانی از پژوهشبه شما کمک کند

وجو بپردازید و به  دانشگاهی و سازمانی به جست

 .ي کاري خود دست یابید اطالعات مرتبط با زمینه

  

  

  

 

 بندي  ي پژوهشگران رتبه اسناد را به همان شیوه

سنجد و در  کند، یعنی متن کامل هر سند را می

گیرد که از کجا منتشر شده، چه کسی آن  نظر می

ترین  را نوشته، چند بار به آن استناد شده و تازه

 .استنادها از چه زمانی است

 

 

. 

 

  این امکان را به نویسندگان مقاالت علمی و

دهد تا مقاالتشان در  بدانشمندان علوم مختلف 

استفاده ي  محیط اینترنت بیشتر  دیده شود و مورد

دیگران قرار گیرد ضمن این که ارتباط میان 

دانشمندان حوزه هاي مختلف علوم را تسهیل می 

 .نماید

  

  

 

٣ ٢ ١ 



 علمی و یا  در صورتی که شما داراي وب سایت

ژورنال دانشگاهی می باشید، وبسایت و ژورنال خود 

پایگاه گوگل اسکالر بیافزایید تا میزان بازدید را به 

(visibility)  وبسایت شما در وب، افزایش یابد. 

  

  

  

  انتشارات علمی منتشر شده و نهایتا گوگل اسکالر ،

 شاخص میزان  را بر اساسدر محیط وب 

 در محیط  ) h5-index (استناد به نویسندگان آنها

زبان، و موضوعات علمی، دسته وب، و بر اساس 

  .بندي و رده بندي می نماید

  

  

  

در بروشور شماره ي یک، تنها به مهمترین امکانات این موتور 

  .جستجو اشاره گردید

می توانید به صورت  در صورت داشتن هر گونه پرسش

  .حضوري به کتابخانه مراجعه فرمایید

 

  

  

کارشناس ارشد کتابداري (مهدي حاج ابراهیمی 

  )پزشکی

  

 پیروز باشید
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