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مقدمه:

دستیابی به مقاالت علمی همواره یکی از دغدغه های دانشجویان و محققان بوده است. در این آموزش سعی برآن 

پرداخته  از طریق گوگل اسکوالر از راه های دسترسی به مقاالت انگلیسی و ترفندهایی در این خصوص یکیاست به 

شود. امید است مورد استفاده دوستان قرار گیرد. چنانچه خوانندگان عزیز کم وکاستی و پیشنهادی در جهت بهبود 

های ارتباطی ذکر شده به اطالع اینجانب رسانده تا در آموزش های آتی این آموزش مشاهده می فرمایند از راه

 اعمال گردد.

چیست؟ علمی مقاله

 در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر مقاله علمی معموالً

در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می گردد. چنین مقاله 

ای استفاده سایر ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود بر

 .پژوهشگران، متخصصان و عالقه مندان به دست می دهد

:گوگل اسوالر چیست

منابع متعددی بدین با گسترش روز افزون اینترنت دسترسی به مقاالت و منابع علمی بسیار ساده  شده است. 

گل اسکوالر می باشد. در یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین آنها گومنظور در دسترس کابران موجود می باشد که 

 .این آموزش قصد داریم به نحوه دریافت مقاله با استفاده از یافته های گوگل اسکوالر شرح داده شود
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 قدم اول:

 www.scholar.google.comرفتن به آدرس سایت 

 قدم دوم:

 ن کلید اینتر یا دکمه جستجودوارد کردن عنوان مورد نظر و فشر

 

 نکته: 

 گوگل اسکوالر برای جستجوی انگلیسی نتایج مطلوب تری ارائه می نماید. -1

ان سایت به زبان انگلیسی یا فارسی وجود دارد و بهمانگونه که در تصویر مشاهده می فرمایید امکان تغییر ز -2

 این امر در فرآیند جستجو تاثیری ندارد.

ابتدا موضوع  منظورمحدود کردن آن است. بدین سپس بهترین راه برای جستجوی موثر، جستجو بصورت باز و  -3

 را به صورت کلی جستجو کرده و دایره جستجو را محدود فرمایید.

 چنانچه از نتایج راضی نبودید یا عین متن جستجو یافت نشد، از عبارات کلیدی برای جستجو استفاده نمایید. -4

 قرار دهید "...."جستجو می توانید عبارات کلیدی را درون افزایش دقت جهت  -5
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 قدم سوم :
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اجزای تشکیل دهنده برخی از  توضیح پس از انجام جستجو با صفحه ای شبیه صفحه باال مواجه خواهید شد که به

 :خواهیم پرداخته صفح
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 : در این قسمت می توان تاریخ جستجو مقاالت را محدود کرد. 1عدد شماره 

 نظر.: مشخص نمودن دستی تاریخ نگارش در بازه مورد  2عدد شماره 

 : مرتب نمودن نتایج بر اساس تاریخ. 3عدد شماره 

 عنوان مقاله.:  4عدد شماره 

 در این قسمت قسمتی از چکیده مقاله قابل مطالعه می باشد. :  5عدد شماره 

چنانچه این عالمت در مقابل اسم مقاله وجود داشت، مقاله دسترسی آزاد بوده و امکان دریافت  : 6عدد شماره 

 وجود دارد. )گوگل اسکوالر(از طریق همین صفحهمستقیم آن 

ا فرمت های متفاوت ارائه شده است، همچنین امکان دریافت ب یس دهندر این قسمت نحوه رفر : 7عدد شماره 

 مانند اندنوت، مندلی و... وجود دارد.رفرنس دهی استفاده در برنامه های فایل جهت 

 نحوه دریافت مقاالت غیر دسترس آزاد:

این مرحله نحوه جستجو مقاالت و دریافت مقاله به صورت دسترسی آزاد را آموزش داده ایم. حال این  خوب تا

 سوال مطرح می گردد اگر مقاله ای دسترسی آزاد نبود چه باید کرد؟

 ابتدا بر روی نام مقاله کلیک کرده تا صفحه مربوط به مقاله باز گردد.بدین منظور 

مشخص شده است  4شماره صفحه گوگل اسکوالر)تصویر قبل( باما قصد دریافت مقاله ای را که در  :برای مثال

 کلیک کرده و وارد صفحه مورد نظر می شویم. کداریم. بر روی لین

 قصد ما در این آموزش اشاره به جزئیات صفحه مقاله و پایگاه های مجالت و مقاالت ژورنال ها نیست و صرفاً به

 خواهیم پرداخت.مقاله دریافت  نحوه آموزش
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 ( مقاله داریم.2)عدد DOI یا( 1ما به منظور دریافت یک مقاله نیاز آدرس صفحه مقاله)عدد

 

 

 

 نکته :

 .ما فقط به یکی از این دو آدرس نیاز داریم و کپی کردن هر دو الزم نیست -1
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وجستجوی عبارت  Ctrl+Fز کلیدهای ترکیبی بهترین راه سرچ درون صفحه با استفاده ا DOIجهت پیدا کردن -2

DOI می باشد. 

 .وارد شوید www.freepaper.me به آدرس اینترنتی  DOIدر مرحله بعد پس از کپی کردن آدرس مقاله یا 

 نکته:

که می توان از طریق  ،و... جهت دریافت رایگان مقاله وجود دارد  sci-hubهم مانند  یسایت های مشابه دیگر 

ها مشابه یکدیگر بوده و  سایت مذکور صرفاً جستجوی گوگل به آنها دسترسی پیدا کرد. نحوه استفاده از این سایت

 جهت آموزش معرفی گردید.

 پس از ورود به سایت با صفحه مشابه شکل زیر مواجه خواهید شد.

   

 

 کپی شده را پیست کنید. DOI: در این قسمت آدرس صفحه مقاله یا 1عدد شماره 

 : حروف تصویر نمایش داده شده را تایپ فرمایید.2عدد شماره 
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 : روی گزینه دریافت کلیک کرده تا مقاله بارگذاری و قابل دریافت گردد.3عدد شماره 

 

 نکته:

دهد آزمایی انجام می یت جهت بررسی ربات نبودن شما راستشکن استفاده کنید. سای..تر..در صورتی که از فیل

 غیرفعال گردد.فیل..تر..شکن پس توصیه می گردد  است،که گاهاً اعصاب خرد کن 

 

 

 با آرزوی موفقیت

 مهدی جمالی         
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