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 Google Scholar   روشی ساده برای جستجوی گسترده مطالب علمی در

شما می توانید از یک مکان بھ جستجو در میان تعداد زیادی از منابع و رشتھ ھا . اختیار شما قرار می دھد

  :بپردازید

 دیگرپژوھشگران  مقاالت مرور شده توسط  
 پایان نامھ ھا  
 ھا کتاب  
  ،خالصھ ھا و مقالھ ھا، از ناشران دانشگاھی، انجمن ھای تخصصی  
  نشدهمقاالت منتشر  
  دانشگاه ھا  
  دیگر سازمان ھای علمی  

بھ شما کمک می کند تا در دنیای تحقیقات علمی بھترین و   Googleپژوھشگر 

  .مناسبترین تحقیق را بھ دست آورید
 

  

  



 

H-Index 

  .نویسنده است (H-index)یکی از امکانات ویژه گوگل اسکالر امکان ارائھ شاخص ھرش

ھر یك از پژوھشگران بھ تنھایي چھ نقشي در پیشبرد و گسترش : بھ این سؤال پاسخ مي دھد Hشاخص 

 مرزھاي علوم در حوزه ھاي مختلف دانش بشري دارند؟ 

بار استناد  Hتعداد از مقاالت اوست كھ بھ ھر كدام از آن ھا دست كم  Hیك پژوھشگر، شامل  Hشاخص  

بار استناد شده  باشد،  6مقالھ داشتھ باشد كھ بھ ھر كدام دست كم  6شده باشد، یعني اگر یك نویسنده 

مقالھ و تعداد استناد بھ  6اگر تعداد مقاالت ھمان نویسنده بیشتر از . خواھد بود 6آن نویسنده  Hشاخص 

بزرگتر باشد،  Hبدیھي است ھر چھ عدد . وي تأثیري نخواھد داشت Hباشد، در شاخص  6ن ھا كم تر از آ

این شاخص با استفاده از . نشان از توان علمي و تأثیرگذاري بیشتر یك پژوھشگر بر علم خواھد بود

 . شمارش استنادھا بھ حاصل كار یك پژوھشگر در طول حیات او امتیاز مي دھد

  

  



 

  

  

  . باید در سایت ثبت نام و اکانت ساختھ شود Google Scholarبرای استفاده از امکانات 

  .نام نویسنده دلخواه خود را در کادر جستجو وارد نمایید و نتیجھ را مشاھده کنید

  

  

  



 

  شاخص ھای استنادات

  .کنید مي مشاھده را نشریات کل بھ استنادات تعداد Citartions قسمت در

   .میدھد نشان را 2012 سالاز  استنادات تعداد دوم ستون

H-index : قسمت اچ ایندکس نویسنده اي کھ جستجو کردید مشاھده مي کنید ایندر.  

I10-index دارند نشان مي دھد استناد 10 انتشاراتي را کھ حداقل تعداد.  




