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Google Scholar   روشی ساده برای جستجوی گسترده مطالب علمی در اختیار شما

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

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

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

  .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 مرزھاي : بھ این سؤال پاسخ مي دھد Hشاخص 

 علوم در حوزه ھاي مختلف دانش بشري دارند؟ 

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

 6آن نویسنده  Hبار استناد شده  باشد، شاخص  6ھ داشتھ باشد كھ بھ ھر كدام دست كم مقال 6یعني اگر یك نویسنده 

باشد، در شاخص  6مقالھ و تعداد استناد بھ آن ھا كم تر از  6اگر تعداد مقاالت ھمان نویسنده بیشتر از . خواھد بود

H بدیھي است ھر چھ عدد . وي تأثیري نخواھد داشتH  بزرگتر باشد، نشان از توان علمي و تأثیرگذاري بیشتر یك

این شاخص با استفاده از شمارش استنادھا بھ حاصل كار یك پژوھشگر در طول حیات . پژوھشگر بر علم خواھد بود

 . او امتیاز مي دھد

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

  

  

  

  



  

  

  :حتی یک کتاب ھم موثر است

برای بررسی اثرات " جرج مندز بلیک" توسط یک ھنرمند مکزیکی بنام  2007قصر در سال پروژه 

فوت را بر روی  13*75برای اجرا کردن این پرژه او یک دیوار آجری به طول . نیروھای خارجی اجرا شد

یوار آچری کی ساختار قوسی بی این کتاب بر روی د. فرانتس کافکا ساخت" قصر" یک نسخه کتاب 

اگرچه برای انجام این پروژه ھر کتاب دیگری می توانست انتخاب شود ولی . ثبات را تا انتھا ایجاد کرد

  .مندز مخصوصا کتاب قصر کافکا را برای بزرگداشت زندگی این نویسنده بزرگ انتخاب کرد

. بر روی آجرھا به نمایش گذاشته شد تاثیر کتاب قصر کافکا بر روی زندگی افراد به صورت مینیمال

  .این رمان نشان می دھد که چگونه یک ایده ی کوچک می تواند حضوری ماندگار داشته باشد

  

 رین نویسندگان آلمانییکی از بزرگت ١٩٢۴ژوئن  ٣درگذشته  – ١٨٨٣ژوئیه  ٣ متولد فرانتس کافکا

  .آیند شمار می  رین آثار در ادبیات غرب بهآثار کافکا در زمرٔه تأثیرگذارت. زبان در قرن بیستم بود 

. فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند

نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را  ماکس برود از این دستور وصیت

  .به شھرت جھانی رساند

  

  

  

  

  

  

  



  

  )طنز(کتابدارآنتی 

بگو اگر کتابھا را نیاورند بابایشان را جلوی . گوشی تلفن را بردار و به تمام آنانی که دیرکرد دارند زنگ بزن

 !چشمانشان می آوریم 

اگر کسانی گوشه ی سالن مطالعه با ھم پچ پچ می کنند به جای مودبانه درخواست سکوت کردن نگاه 

. پررو می شوند نکند خلق خوش بھشان نشان بدھی.  صدایت را تا می توانی باال ببرغضب آلود کن و 

  .آلود است بغضکتابدار خوب یک کتابدار 

بگذار . ندنکند برایشان کتابی را جستجو کنی پررو می شو. ید کاسه چشمانت پر از خون باشدھمیشه با

  .بخانه بوده است و تو به آنان امانت ندادیکتاب مورد عالقه شان در مجموعه کتا برای ھمیشه نداند که

بفھمند که تو اینجا رئیس  بگذار. از تمام کسانی که وارد کتابخانه می شوند سوال و جوابھای الکی بپرس

  .، ھمه چیز زیر نظر توستھمه کاره ھستی، ھستی

تو باید در ھمان دفعه . تو باید کاری کنی که ھر مراجعه کننده فقط یک بار در عمرش به کتابخانه ات بیاید

تو باید ! تو باید عالقه اش به کتاب و کتابخانه را به قتل برسانی . یحس و انگیزه دوباره آمدنش را بکشاول 

حس مسئولیت پذیری کتابداری داشته باشی و کاری کنی که نه تنھا دیگر به کتابخانه ی تو ، بلکه به ھیچ 

ر حس مسئولیت در برابر ھمکارانت در کتابخانه ھای دیگ! ر کن به ھمکارانت فک. کتابخانه دیگری ھم نروند

  !پذیری داشته باش 

ر سال درس خوانده ، چھاتو تحصیل کرده ای .و نامعقول تعیین کن ھنگام عضو شدن شرایط عضویت سخت

  .ھر روز خشن تر باش! ای مگر نه ؟

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

% ٢٠:کتاب خونھا  

%۵: کتاب نخونھا   

%٧۵: اونایی کھ ادا کتاب خونارو در میارن    

  %١٠٠: میبینن %٢٠اونایی کھ اینو خوندن خودشونو تو 

 

:آمارمطالعھ در ایران  




