اموزش سریع GOOGLE SCHOLAR

Google scholar
نعمتی دیگر از کمپایی گوگل در زمینه جستجوی مقالتا  ،کتاب و مطالب علمی که در دنیای علم و دانگگش در پایگگگاه
های اطلعاتی و کتابخانه های تخصصی دانشگاه ها ارائه شده اند.
برای شروع از سایت  https://scholar.google.comشروع کنید.

برخلفا صفحه جستجوی گوگل در پژوهشگر گوگل شما محتویاتا سایت های مختلف را مشاهده نخواهید کرد و فقط
به دنبال مطالب علمی که اصالت آنها توسط مراجع علمی معتبر تائید شده است  ،خواهید بود.
در قسمت جستجو می توانید کلمه کلیدی و یا کلماتا مورد نظر خود را وارد کنید.دکمه جستجو را بفشارید.

متن مورد نظر :در این قسمت کلمه و یا کلماتا مورد نظر خود را وارد کنیگگد  .در واقگگع در ایگگن قسگگمت بایگگد کلمگگاتا
کلیدی که می خواهید در آن زمینه مقاله را جستجو کنید را وارد نماید.
دکمه جستجو:بعد از وارد کردن متن مورد نظر برای اجرای فرمان جستجو دکمه جستجو را بفشارید.
دکمه رادئویی  : Articlesبا فعال کردن این گزینه شما به دنبال مقالتا می گردد که ش ما کلم ه ی ا کلم اتا
کلیدی آن را در کادر بال وارد کرده اید .
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): (Include Patentsاگر این گزینه را فعال کنید فقط مقالتی که ثبت شده و یا مجوز از مراجع ذیصلحا
گرفته اند را مشاهده خواهید کرد و با غیر فعال کردن آن مقالتی را نیز مشاهده خواهید کرد که هنوز ثبت نشده و یا در
حال ثبت بوده و یا از درجه اعتباری کمتری برخوردار هستند.
) :(Case Lawبا انتخاب این گزینه زیر گزینه های باز می شود که شما می توانید یا دادگاه مگورد نظگر خگگود را
انتخاب کرده و یا از قسمت  select courtsدادگاه های دیگری را نیز انتخاب کنید.به این مفهوم که در م ورد
موضوع مورد نظر شما آیا قوانینی وضع شده و یا اظهار نظرهای قانونی از طرفا مراجع قضایی نیز تصویب شده است .

زمانی که شما با حساب کاربری گوگل خود وارد سایت گوگل می شوید گزینه هایی با نام های ) My library ,
 (,My Citations Alerts, Metrics, Settingsنیز به بالی صفحه اضافه می شود که در ادامه
مطلب به صورتا کامل به شرحا هر کدام پرداخته خواهد شد.
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پس از وارد کردن متن مورد نظر در کادر و کلیک بروی دکمه جستجو با لیست از مقالتا مورد نظر مواجه خواهید شد.

در تصویر بال مشاهده می کنید که لیستی همانند جستجوی معمول گوگل برای شما ارائه می شود که دارای اطلعگگاتا
به صورتا عنوان مقاله و یا کتاب و نیز مولفین و نویسندگان مطلب و نیز سال انتشار و سایتی که می توان مطلب مگگورد
نظر را به صورتا مقاله و یا کتاب و به صورتا فایل دریافت کرد.توجه داشته باشید اگر در مقابل عنوانی  PDFموج ود
باشد شما می توانید به متن کامل آن مطلب به صورتا رایگان دسترسی پیدا کرده و دانلود نمایید.در ادامه قسمت هگگای
دیگر این لیست توضیح داده می شود.
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در تصویر بال شما می توانید به راحتی چکیده مطلب مورد نظر را مطالعه کنید که یکی از بهترین راه ها بگگرای انتخگگاب
یک مقاله و یا مطلب برای دریافت آن می باشد .
در قسمت که با عنوان  Cited by 659مشخص شده است در واقع یعنی از این عنوان تعداد  659مقگگاله و یگگا
کتاب وجود دارد که مطلب مورد نظر را به عنوان مرجع استفاده نموده اند و در قسمت مراجع نیز ذکر کرده اند .
در قسمت که با عنوان  Related Articlesمشخص شده به کاربران کمک می کند مطالبی که با این عنوان
تشابه داشته و یا مرتبط می باشد را نیز به صورتا لیست جداگانه نمایش دهد که در جسگگتجوی سگرنخ هگای مشگابه در
یک موضوع خاص می تواند کمک شایانی به کاربران داشته باشد.
در قسمت بعدی که با عنوان  All 7 Versionsنیز مشخص شده نشان دهنده تعداد نسخه های از این مقاله در
پایگاه های مختلف و کتابخانه های معتبر می باشد که این عنوان را نیگگز در اختیگگار دارنگگد.ایگگن گزینگگه بگگه کگگاربران در
دسترسی سریعتر و یا حضوری بر پایگاه معتبر را نیز بهینه تر می نماید.در این مثال تعداد  7نسخه نیز ارائه شده است.
با انتخاب گزینه  Citeپنجره باز می شود که شما می توانید اطلعاتا نویسنده و سال انتشار و محل نشر را به صورتا
فرمت های مختلف نرم افزارهای مدیریت مطالب و یا با فرمت های مختلف مرجع نویسی در اختیار داشته باشید کگگه در
زیر تصویر آن را مشاهده می کنید.
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با انتخاب گزینه  Saveمی توانید مطلب مورد نظر را در کتابخانه خود با نام  My Libraryکه گفته شد ذخیره
نمایید و در دفعاتا مراجعه بعدی می توانید بدون نیاز به جستجو مجدد بگگا مراجعگگه بگگه کتابخگگانه شخصگگی خگگود )My
 (Libraryبه مطلب مورد نظر دسترسی پیدا کنید.
با انتخاب گزینه  moreمی توانید نمایی از سایتی که جستجوگر گوگول مطلب مورد نظر را از انجا رصد نمای د را در
قالب یک  cachedیا به نوعی نگهداری محلی مشاهده نمایید که صرفا جه ت اس تفاده ه ای بع دی و دسترس ی
سریعتر می باشد.
در کادر سمت چپ امکاناتی جهت فیلتر کردن بر اساس تاریخ انتشار )به صورتا پیش فرض و دستی (و یا مرتب سازی
بر اساس تاریخ به صورتا صعودی و نزولی و یا بر اساس مقالتا ثبت شده و نیز مرجع شده در اختیار کاربران قرار مگگی
گیرد.
در گزینه  create Alertنیز می توانید یک اطلع رسان ایجاد نماید ک ه ب ر اس اس آن اگ ر مق اله جدی دی از
نویسنده مورد نظر و یا مطلب مورد نظر در سیستم اضافه شد از طریق ایمیل به شگما اطلع رسگگانی شگگود و در قسگگمت
 Alertsنیز می توانید این اطلع رسان ها را نیز مدیریت نمایید.
در قسمت  metricsبر اساس مقالتا و مطالب علمی که ثبت شده اند و یا به صورتا مرجع در مق التا و مط الب
علمی استفاده شده اند دسته بندی های بر اساس موضوع  ،تاریخ انجام گرفته و بر اسگاس تعگداد  citeه ا نی ز قاب ل
مشاهده است و به صورتا عمومی مطالب مورد توجه نیز جهت مقایسه و مشاهده تعداد مراجعگگاتا قابگگل دسترسگگی مگگی
باشد.
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در قسمت  Settingنیز می توانید تنظیماتا مورد نظر خود را به جهت استفاده بهینه تر اعمال نمایید که به ص ورتا
کامل توضیح داده شده است .
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به راحتی می توانید تنظیماتا مربوط به نوع مقالتا و دسته بندی آنها را مشگگخص کگگرده و یگگا تعگگداد مشگگاهده لیسگگت
مطالب را انتخاب کنید که به صورتا پیش فرض  10عنگوان در یگک صگفحه مگی باشگد .بگا انتخگگاب گزینگه open
 each selected result in new browser windowمی توانید با کلیک بروی نتایج
جستجوی خود هر عنوان در پنجره دیگری مشاهده شود و در مدیریت مشاهده عنگگاوین راحگگتر عمگگل نماییگگد.در گزینگگه
دیگر شما می توانید در استفاده از فرمت های محتلف نرم افزارهای مرجع نویسی با انتخاب فرمت خاص مدیریت بهینه
تری داشته باشید  .برای مثال نرم افزار  EndNoteیکی از این موارد می باشد.و در اخر با انتخاب گزین ه Save
عملیاتا مورد نظر را ذخیره نمایید.
با انتخاب گزینه  languageمی توانید زبان مورد نظر خود که می خواهید مقالتا و مط الب علم ی را برپ ایه آن
جستجو نمایید انتخاب کرده و با انتخاب گزینه  Saveهمیشه با آن زبان به جستجو بپردازید.
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با انتخاب گزینه  Library Linksمی توانید لینک های موجود برای دسترسی به کتابخانه های آنلینی ک ه در
هر چه بهتر کردن جستجوی شما کمک می کنند را به مدیریت جستجوی خود اضافه نمایید که در مثال زیر دسترسگگی
به کتابخانه آنلین  MITمورد استفاده می باشد .

ب
ا انتخاب لینک کتابخانه دانشگاه  MITو ذخیره این لینک در سیستم جستجوی شما فیلتر های دسترسی به کتابخ انه
ها و پایگاه های علمی ایجاد می شود و در هرچه بهتر شدن جستجو ها و نیز دسترسی به متن کامل عنوان  ،کاربران را
یاری می دهد .
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امیدوارم این آموزش سریع بتواند مورد بهره دوستان قرار بگیرد و اگر اشکالی بود لطفا بنده را راهنمایی نمایید.
سپاس از حسن نظر شما
آراز شاه
Araz.shah@gmail.com
www.ProGIS.ir
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