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. با استفاده از کلید وازه و یا کلید واژه های مناسب          3

در قسمت مشخص هدف خود را جستجو کنیبد. در           

ایببق قببسمت میتواجیببد ججببت جببستجوی بجببت  از          

( و   and(، وَ  )   orوی گول )،(، یبا )    عملگ هایی جظی :    

عالمت )+ (،  استفاده کنید تا جستجویی دقیق ت  و بجتب           

 داشته باشید. 

. کلید واژه هبا و مفباهیم مبشابجی ب ایتباا جمایبه              4

میشود که میتواجد ججت رسیدا ببه هبداتاا کمب             

 کننده باشد. 

. مقاالت متعددی با عناویق و ویژگبی هبای متعبددی        5

 یاات میشود.  

 . ب  اساس هدف خود مقاله مورد جظ  را اجتخاب کنید.6

 custom. از گزینببه سببمت حببع تاببت عنببواا          7

range         می تواجید مقاالت مورد جیاز خود را ب  اسباس

 زماا جیز مادود و جستجوی زماجی هم اججام دهید.

 جستجوی ساده در گوگل اسکال 



 مقدمه 
  بزرگ ت یق موتورهای جستجو مبی        جستجوگ  گوگل

باشد که بیشت یق کارب د را در میباا کباربب اا بب ای               

  .جستجو در اضای وب دارد

        موتور جستجوی گوگل حجم باالیی از اطالعات کامبل

از اجواع موضوعات و مقاالت و سایبت هبا را          و دقیق 

دارد. امکاجات زیادی در گوگل ب ای کارب اا ق ار داده           

شده است تا بتواجند به راحتی به موضوع مورد جظ  خود 

 دست سی پیدا کنند.

     ،امکاا بازیابی اطبالعبات      آشنایی با ایق موتور جستجو

مورد جظ  در کمت یق زماا ممکق و به آساا تب یبق و              

   صایح ت یق شیوه را ب ای کارب اا ا اهم می کند.

        با توجه به اینکه حجم اطالعات ایق موتور جسبتبجبو

بسیار باال می باشد، در جتیجه یادگیب ی تب ابنبدهبا و                

است اتژی های جستجو می تواجد کبمب  زیبادی ببه              

 کارب اا در یااتق اطالعات صایح جماید.

              در گوگل بجت یق روش ب ای یااتق مقاالت رابتبق ببه

 می باشد.  ”Google scholar”قسمت

 

 .      ابتدا واژهGoogle Scholar             را کبه ببه مبعبنبای

پژوهشگ  یا ماقق است را در موتور جستجوی گوگبل          

 وارد کنید و وارد آا شوید. 

                 در گوگل اسکوالر می تواجید مقاله هبای جبدیبد و

 کنید. (Search( قدیمی را جستجو

                یااتق مقاالت جدید اجگلیسی و ابارسبی در گبوگبل

اسکوالر بسیار آساا است ، اقط کاای است کلبمبه یبا           

 کلیدواژه مورد جظ  را جستجو کنید.

           .مثال شما در مورد کاردرماجی دجبال مقاله ای هسبتبیبد

 کاای است کلمه کاردرماجی یا جام اجگلیسی آا را که       

Occupational Therapy     است جستجو کنید. بعبد از

جستجو، تعداد زیادی مقاله می آید که باید ببینید که ببه            

دجبال کدام مقاله هستید و روی مقاله مورد جظ  کبلبیب         

کنید. با اضااه ک دا کلید واژه های دیگ  با استفباده از              

( و     and(، وَ  )  orعملگ هایی حوا: وی گول )،(، یا )         

عالمت )+ (، در گوگل اسکوار میتواجید جستجوی دقیق            

 ت ی راجع به موضوعتاا داشته باشید.   

      همچنیق اگ  سال اجتشار یا پژوهش آا مقاله ب ای شبمبا

 4104مجم است می تواجید در هماججا سال را مبثبال               

و یا از قسمت حع صفاه زمباا را ببا         .اجتخاب کنید 

مبابدود      custom rangeکلی  ب  روی گزینه      

 کنید.
 

 مراحل جستجو در گوگل اسکالر ( Google Scholarگوگل اسکالر ) 
 

 Googleرا در  Scholar  Google. ابتدا واژه 0

 جستجو کنید.
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