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 Research@usc.ac.irتاؿذ.  چاج ٍ یا تَصیغ کل ٍ یا تخـی اص ایي گضاسؽ تذٍى اخز هدَص اص داًـگاُ ػلن ٍ فشٌّگ غیشقاًًَی هی

دس صهاى هَاسد رکش ؿذُ دس ایي ًَؿتاس هوکي اػت ّای گَگل خظٍّـگش،  ّا ٍ تغییشات هحتول دس ٍیظگی تزکش: تا تَخِ تِ تشٍصسػاًی

 تْیِ ؿذُ اػت. 2016ٍ یا طاًَیِ  1394هاُ  هطالؼِ خَاًٌذُ هحتشم تغییشاتی سا داؿتِ تاؿذ. هطالة دسج ؿذُ، دس تاصُ صهاًی دی
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 مقدمه
اص ّا  ًاهِ ّا ٍ خایاى ّا، فلَل کتاب ّا، هقاالت ًـشیات، کٌفشاًغ کتابهٌاتغ خظٍّـی ؿاهل تِ هٌظَس خؼتدَی اتضاسی گَگل خظٍّـگش 

ػثاست اتغ یافتِ ؿذُ تا هٌهیضاى استثاط ٍ ًضدیکی تاؿذ. ًتایح خؼتدَ تش اػاع  دس تؼتش ٍب هیهَخَد هٌاتغ طیف ٍػیؼی اص هیاى 

 هشتة ًوَدى ًتایح خؼتدَ تش اػاع تاسیخ ًیض ٍخَد داسد. الثتِ الصم تِ رکش اػت اهکاى (1ؿواسُ  -1ؿکل ) ؿَد ًـاى دادُ هی خؼتدَ

ؿکل دّذ ) کاستشاى تا تؼذاد هٌاتغ هَخَد، گَگل خظٍّـگش تؼذاد هٌاتغ یافتِ ؿذُ سا ًیض ًوایؾ هیتِ هٌظَس آگاّی  .(2ؿواسُ  -1ؿکل )

ؿکل ) گشدد یًیض اػالم ه «2اػتٌادّا»ٍ ّوچٌیي  «1اختشاػات ثثت ؿذُ»فشم  تِ كَست خیؾ(. دس ًتایح ًوایؾ دادُ ؿذُ، 3ؿواسُ  -1

ّوچٌیي تِ ػادگی ٍ تا اػتفادُ اص هٌَی  ّای آتی ؿشح دادُ خَاّذ ؿذ. کِ تَضیحات تیـتش دس ایي خلَف دس تخؾ (4ؿواسُ  -1

ّای صهاًی هختلف فشاّن ؿذُ اػت کِ ایي  ، اهکاى هحذٍد کشدى ًتایح حاكلِ تش اػاع تاص1ُاص ؿکل  5ًـاى دادُ ؿذُ دس تخؾ 

اؿاسُ ًوَد کِ  1ؿکل اص  6تَاى تِ هٌَی تخؾ  اص هَاسد دیگش هی ؿَد. قلوذاد هی «3هشٍس ادتیات» اًدام س هْوی دسهَضَع قاتلیت تؼیا

تِ ًیض هـاّذُ ًوَد کِ تَضیحات تکویلی دس ایي خلَف  «کتاتخاًِ ؿخلی»ٍ  «4قَاًیي هَضَػِ»تَاى اص ًقطِ ًظش  ًتایح سا هی

 گشدد. ّای آتی هَکَل هی تخؾ

 

 
 های صفحه نتایج جستجوی گوگل پژوهشگر ویژگی -1شکل 

 

 فرض جستجو در گوگل پژوهشگر تنظیمات پیش
 خؼتدَػذم حؼاػیت تِ تضسگ ٍ کَچک تَدى حشٍف کلوات 

 ؿًَذ تا یکذیگش ادغام هی« 5ٍ»کلوات خؼتدَ تا ساتط 

 ؿًَذ. خْت یافتي ًتایح خؼتدَ هی ؿاهل اػتٌاد ٍ چکیذُخظٍّـی هٌاتغ  «6کل هتي»

 

 

                                                      
1 Patents 
2 Citations 
3 Literature Review 

 ؿَد هى ػاتقِ تؼذ تِ ىآ اص ٍ کٌذ هى اػوال خاكى هَضَع دس قاضى کِاػت  اى ٍیِس Case Lawیا  قَاًیي هَضَػِ 4
5 AND 
6 Full Text 
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 در گوگل پژوهشگر برخی ترفندهای کاربردی
 تاؿٌذ: تِ ؿشح ریل هی خظٍّـگش گَگل دس کاستشدی تشفٌذّای تشخی

  ِؿَد اًدام هیٍاطگاى هتشادف تِ ّوشاُ  خؼتدَاص کلوات کلیذی اػتفادُ گشدد،  خیؾتالفاكلِ  «~»کتش ااص کاسدس كَستی ک. 

  ؿًَذ. ذ ًوایؾ دادُ هیسا ؿاهل ؿًَکل ػثاست هٌاتؼی کِ قثل ٍ تؼذ اص ػثاست خؼتدَ،  «"»دس كَست تکاسگیشی 

  دس كَست دسج ػثاست«OR»  ؿًَذ. ذ ًوایؾ دادُ هیّا تاؿ یکی اص کلوِحذاقل تیي کلوات خؼتدَ، هٌاتؼی کِ ؿاهل 

  اػتفادُ اص دّذ ٍ  سا ًـاى هی ؿاهل ػثاست هشتَطِ ًـَدتالفاكلِ قثل اص کلوات خؼتدَ، هٌاتؼی سا  «-»اکتش کاساػتفادُ اص

 دّذ. َد سا ًـاى هیؿؿاهل ػثاست هشتَطِ تالفاكلِ قثل اص کلوات خؼتدَ، هٌاتؼی سا  «+»اکتش کاس

  دسج ػثاست«intitle:»  کٌذ. اػالم هیهٌاتؼی سا کِ ػثاست خؼتدَ دس ػٌَاى آى آهذُ تاؿذ سا 

  دسج ػثاست«author:»  ُکٌذ. اػالم هیآى آهذُ تاؿذ سا هٌاتؼی سا کِ ػثاست خؼتدَ دس ًام ًَیؼٌذ 

  دسج ػثاست«intitle:»  کٌذ. اػالم هیهٌاتؼی سا کِ ػثاست خؼتدَ دس ػٌَاى آى آهذُ تاؿذ سا 

 

 آشنایی با فرمت خروجی جستجوها
اكلی آى ًـاى ، دٍ تیح 2ؿکل  دس تشای هثال کِ تاؿذ ّا ٍ اؿکال هختلفی قاتل سٍیت هی ، تا فشهتًتایح خؼتدَدس گَگل خظٍّـگش 

هٌثغ هشتَطِ تِ كَست دػتشػی تِ تِ هؼٌای ػذم ّش یک اص ًتایح خؼتدَ قثل اص  «[Citation]»ػثاست  سٍیتػوَهاً دادُ ؿذُ اػت. 

هشتَطِ اص خٌغ کتاب هٌثغ آى اػت کِ  تیاًگشّش یک اص ًتایح خؼتدَ قثل اص  «[Book]»ػثاست  سٍیتّوچٌیي  تاؿذ. الکتشًٍیکی هی

 تاؿذ. هی

 
 در گوگل پژوهشگر جستجوها خروجی های فرمتبرخی از  -2شکل 

 

 اسائِ ؿذُ اػت. 3ؿکل  ،ّا خشٍخیّش یک اص  تا اخضای هختلفتیـتش تِ هٌظَس آؿٌایی 
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 های جستجوها اجسای خروجی -3شکل 

 

 تاؿذ: ف ًتایح خؼتدَ تِ ؿشح ریل هی، اخضای هختل3ؿکل  هطاتق تا

  ُػٌَاى هٌثغ خظٍّـی: 3ؿکل اص  1ؿواس 

  ًُـشیِ/کٌفشاًغ/کتاب ٍ ) ، هحل ًـش(گاىًام ًَیؼٌذُ) تِ تشتیة اص چح تِ ساػت()تخؾ  چْاسؿاهل : 3ؿکل اص  2ؿواس

 ًاؿشػال ًـش، ، (...

  ُای اص هٌثغ چکیذُ: 3ؿکل اص  3ؿواس 

  ُکِ ؿایذ تتَاى ایي ٍیظگی سا هْوتشیي قاتلیت گَگل خظٍّـگش  ثغ هشتَطِتؼذاد اػتٌادّای دسیافتی هٌ: 3ؿکل اص  4ؿواس

اًذ سا  اى هشخغ اػتفادُ ًوَدُداًؼت کِ تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ اهکاى هـاّذُ تواهی هٌاتؼی کِ هٌثغ هشتَطِ سا تِ ػٌَ

 هـاّذُ ًوَد.

  ُهٌاتغ هشتثط تا هٌثغ هشتَطِ: 3ؿکل اص  5ؿواس 

  ُّای هختلف اص هٌثغ هشتَطِ ًوایؾ ٍیشایؾ: 3ؿکل اص  6ؿواس 

  ُهشتَطِ خی دس كَستی کِ توایل تِ اسخاع تِ هٌثغ ٍخَد داؿتِ تاؿذ تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ خشٍ: 3ؿکل اص  7ؿواس

 (گشدد ّای آتی اسائِ هی تَضیحات تکویلی دس تخؾؿَد ) ًوایؾ دادُ هی

  ًُوایذ. اهکاى رخیشُ هٌثغ هشتَطِ سا فشاّن هی: 3ؿکل اص  8ؿواس 

 

 

 های پیشرفته در گوگل پژوهشگر گسینه
تِ اػالم ستثِ ٍ ، ػِ گضیٌِ دس گَگل خظٍّـگش ٍخَد داسد کِ گضیٌِ اٍل ًیض قاتل هـاّذُ اػت 7ؿکل تا  4ؿکل ّواًگًَِ کِ دس 

ّای  دس خالل ػال« h-index» ،«h-core» ،«h-median» ،«h5-index» ،«h5-core » ٍ«h5-median»ّای  ؿاخقاع خایگاُ ًـشیات تش اػ

فشهت خشٍخی تؼییي ؿَد کِ یکی اص هْوتشیي ایي تٌظیوات  سا ؿاهل هیتٌظیوات خیـشفتِ گَگل گضیٌِ دٍم  خشداصد. هی 2014تا  2010

گضیٌِ ػَم ًیض اتضاسّای  تاؿذ. هی«( BibTex» ،«EndNote» ،«RefMan » ٍ«RefWorks»ًظیش ) افضاس هذیشیت هٌاتغ ًشماػتٌاد هتٌاػة تا 

سا دس اختیاس قشاس « تاصُ صهاًی خؼتدَ»ٍ « خؼتدَ دس ًام ًَیؼٌذگاى»، «(ػٌَاى/توام هتيتؼییي هحل خؼتدَ)»خؼتدَی خیـشفتِ ًظیش 

 دّذ. هی
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 پژوهشگر گوگل در پیشرفته های گسینه -4شکل 

 

 
 ها( )شاخص پژوهشگر گوگل در پیشرفته های گسینه -5شکل 
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 (تنظیمات) پژوهشگر گوگل در پیشرفته های گسینه -6شکل 

 

 
 (جستجوی پیشرفته) پژوهشگر گوگل در پیشرفته های گسینه -7شکل 

 

 

 در گوگل پژوهشگر و مسایای آنپروفایل نحوه ایجاد 
گَگل اهکاًی سا فشاّن ًوَدُ اػت کِ تا اػتفادُ اص یک ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس تتَاى تِ تواهی هحلَالت گَگل کِ گَگل خظٍّـگش ًیض 

تی ّش دسیاف ّایتؼذاد اػتٌاد»، «هقاالت هٌتـش ؿذُ تَػط خظٍّـگش»تا دس اختیاس داؿتي ایي كفحِ ؿَد اػتفادُ ًوَد.  ؿاهل آى هی

 ّوکاساى خظٍّـی»، «خظٍّـگش h-index  ٍi10-indexّای  ؿاخق»، «ٍ ّش یک اص هقاالت هختلفّای  خظٍّـگش تِ تفکیک ػال

 گشدد. فشاّن هی «کتاتخاًِ ؿخلی ایداد»ٍ ّوچٌیي  «خظٍّـگشّای  فؼالیت 7دًثال کشدى»اتل سٍیت تَدُ ٍ اهکاى ق «خظٍّـگش

                                                      
7 Follow 
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 در گوگل پژوهشگر )ایجاد شده برای دانشگاه علم و فرهنگ(پروفایل نمونه  -8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 


