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 مقدمه

 كاوش در مطالب علمي و پژوهشي است. شما با اين كاوشگر مي توانيد در منابع ٴگوگل اسكوالر بخش ويژه
دانشگاهي و پژوهشي شامل مقاالت، رساله هاي دانشگاهي، كتاب ها، چكيده ها و متون حقوقي و قضايي به 

جست وجو بپردازيد. منابع جست وجو شونده از پايگاه هاي ناشران دانشگاهي، انجمن هاي علمي، گنجينه هاي 
براي ورود به اين سايت به دو روش مي توانيد برخط، دانشگاه ها و ديگر پايگاه هاي علمي و پژوهشي خواهد بود.

 اقدام كنيد :

 را انتخاب even more و سپس  moreدر سايت گوكل از نوار سياه رنگ باالي صفحه گزينه  -1

  را انتخاب نماييد scholarكنيد در صفحه بعد گزينه 
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  .يا مي توانيد در نوار ابزار مستقيما آدرس را تايپ نماييد آدرس گوگل اسكوالر در ادامه آمده است -1

Uhttp://scholar.google.com U 
 

براي جستجوي مقاالت مختلف در زمينه هاي موضوعي گوناگون الزم است شما عبارت صحيح را در  -2

search box وارد نماييد . به عنوان مثال شما به دنبال مقاله اي با موضوع  

 carbon technologyNanoتكنولوژي نانو كربن هستيد كه كليد واژه التين آن

است . شكل صحيح موضوع را مطابق شكل وارد نماييد.و يا اگر به دنبال مقاله اي از يك نويسنده خاص هستيد 

 شكل صحيح نام نويسنده را وارد نماييد ابتدا نام خانوادگي و با يك فاصله نام وي را تايپ نماييد.

 

http://scholar.google.com/�
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در صفحه نتايج ليست مقاالت و منابع علمي در موضوع شما ظاهر ميشود .  در سمت چپ گوگل  -3

اسكوالر براي شما  امكاناتي قرار داده است از جمله مرتب كردن نتايج جستجو بر اساس سال هاي 

براي شما قرار Custom rangeاخير و يا ميزان ربط .  امكان مشخص كردن تاريخ نيز در قسمت 

پروانه هاي ثبت اختراع و مقاالت استنادي Citations و Patentsداده شده است .با تيك زدن كنار  

 نيز در نتايج جستجو خواهند آمد.
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 مقاالت ناشرين مختلف در موضوع شما در اين سال بازيابي مي شود. در اين تصوير 2014با انتخاب سال - 5

   را مشاهده مي نماييداجزاي يك مقاله بازيابي شده

 

 

UNitrogen‐Doped Graphene/Carbon Nanotube Hybrids: In Situ Formation on 
Bifunctional Catalysts and Their Superior Electrocatalytic Activity for Oxygen 
Evolution/ …U 

GL Tian, UMQ ZhaoU, D Yu, XY Kong, UJQ HuangU, UQ ZhangU… - Small, 2014 - Wiley Online Library 
...are at the heart in a wide range of renewable energy technologies such as ... layer graphene and 
SWCNTs are considered as the high end for nanocarbontechnology because they ... (g) The 
comparison of electrocatalytic ORR activity on a family of nitrogen doped nanocarbons. ... 
Related articlesAll 3 versionsCiteSaveSavedMore 
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در صفحه مربوط به ركوردهاي بازيابي شده، زير نام برخي از نويسندگان خط دار و داراي لينك است. با 

كليك روي نام اين نويسندگان به پروفايل شخصي آنان در گوگل اسكوالر هدايت مي شويد كه عالوه بر 

ديدن فهرست جامعه منابع، به شاخص اچ آنان نيز دست خواهيد يافت و عالوه بر آن نمودار تحليل استنادي 

نويسندگان نيز قابل رويت مي باشد. معرفي كامل مربوط به اين بخش از گوگل اسكوالر و كاربردهاي آن در 

 مباحث علم سنجي در فايل راهنمايي مجزا تهيه و ارائه خواهد شد.
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