
 

 روش های جستجو برای مقاالت علمی در اینترنت

کلیک  Advanced Search رفتِ ٍ در غفحِ اغلی سبیت رٍی ػببرت http://www.google.comابتذا بِ آدرس 

 .کٌیذ

 .کلوِ کلیذی جستجَ را بٌَیسیذ all these words ٍ در لسوت در غفحِ جذیذ

دلت کٌیذ کِ ایي سیستن از زببى فبرسی پطتیببًی . هیببیست زببى تحمیك جستجَیی خَد را هطخع کٌیذ Language در گسیٌِ

 .هٌَ استًویکٌذ بِ ّویي دلیل ایي رٍش تٌْب برای جستجَی همبالت اًگلیسی ٍ سبیر زببًْبی اًتخببی هَجَد در 

کِ فرهت  PPTکِ فرهتی برای تحمیك ّب است، PDF هیتَاًیذ فرهت تحمیك خَد را تؼییي کٌیذ، هثأل File Format در لسوت

 .کِ فرهت ًَضتبری است Doc پبٍرپَیٌت ٍ

 .هی تَاًیذ زهبًی برای دریبفت تحمیك ّبی اخیر اًتخبة ًوبییذ Date در گسیٌِ

 in هثأل گسیٌِ. ضَد کلوِ هَرد ًظر را در هکبى ّبی هتفبٍت غفحِ تبیپی جستجَ کرد هی Occurrences ٍ ّوچٌیي در لسوت

the title of the page یؼٌی کلوِ هَرد ًظر جستجَ در سرهمبلِ ببضذ. 

 .را بسًیذ Google search حبل گسیٌِ

ر زیبد ببضذ ٍ ضوب را در درٍى در غفحِ جذیذ ًتبیج ایي جستجَ را خَاّیذ دیذ، دلت کٌیذ کِ هوکي است ًتبیج جستجَ بسیب

 .خَد غرق کٌذ بِ ّویي دلیل بْتر است کِ ًتیبیج را هحذٍد تر ٍ دسترسی را آسبى تر کٌین

 .بگردیذ ٍ بر رٍی آى کلیک کٌیذ Search within results بِ ّویي دلیل در پبییي غفحِ بِ دًببل گسیٌِ

گری بٌَیسیذ کِ ارتببط هحکوی بب کلوِ اٍل کلیذی جستجَ داضتِ در غفحِ جذیذ ببز ضذُ هیببیست در هکبى ًَضتي، کلوِ دی

 .را فطبر دّیذ Search within results کلوِ را ًَضتِ ٍ دکوِ. ببضذ

در غفحِ بؼذی ببز ضذُ هطبّذُ هی ًوبییذ کِ تؼذاد همبلِ ّبی پیذا ضذُ کوتر از ًتیجِ اٍل ضذُ، در ضوي ایي همبلِ ّب ػالٍُ بر 

 . ل کلوِ ای کِ در ببر دٍم ًَضتیذ ًیس ّستٌذکلوِ اغلی ضوب ضبم

را اداهِ دّیذ تب جستجَ هحذٍد ٍ هحذٍدتر ضَد حتی تب  Search within results ضوب هی تَاًیذ ػالٍُ بر ایي کبر دٍببرُ

 .تحمیك برای ضوب بیبٍرد 5یب  4جبیی کِ 

. ضَد Save بر کٌیذ تب آى تحمیك بر رٍی کبهپیَترتبىٍ ّر ٍلت تحمیك هَرد ًظرتبى را یبفتیذ رٍی آى کلیک کٌیذ، سپس ببیذ ظ

را فطبر دادُ ٍ بذاًیذ کِ در کجبی  Save یب OK کردى گسیٌِ ّبیی برایتبى رٍی غفحِ ظبّر ضذ گسیٌِ Save اگر در ٌّگبم

 .کبهپیَترتبى رخیرُ هی ضَد

 

 :در پبیبى بِ ایي ًکبت دلت کٌیذ

http://softmaster92.blogfa.com/post/13/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa
http://softmaster92.blogfa.com/post/13/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa
http://www.tarfandestan.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuY29t
http://www.tarfandestan.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuY29t


 .ًیبز داریذ Adob acrobat reader بِ برًبهِ PDF برای ببز کردى فبیلْبی بب فرهت

 .ّست ًیبز داریذ Power Point کِ ضبهل Office بِ ًرم افسار PPT برای فبیلْبی

 .کِ هؼوَال رٍی کبهپیَتر ّب است ًیبز هی ببضذ Word بِ برًبهِ Doc برای فبیلْبی

ح جْبى هَجَد هی ببضٌذ، ضوب آًْب را چک کٌیذ تب تحمیك ّبی بذست آهذُ هغوئي ببضیذ از بْتریي تحمیك ّبیی ّست کِ در سظ

 .ّوبى چیسی ببضٌذ کِ در ًظر داریذ

 .در تبیپ غحیح کلوبت دلت کٌیذ

 . از هؼٌبی کلوِ ّب آگبُ ببضیذ

 .کلوبت را بِ هَلغ استفبدُ کٌیذ

 ٍرا ببز کٌیذ googleا ابتذ. است google scholarراّْبی جستجَی همبالت خبرجی جستجَ از عریك سبیت از  دیگر  یکی

http://scholar.com  را تبیپ ًوبییذ . 

کلیک کٌیذ تب تٌظیوبت دلخَاّتبى را  advance scholar searchزهبًی کِ سبیت گَگل اسکَالر ببز ضذ بر رٍی لسوت 

. اًجبم دّیذ

را اًتخبة کٌیذ تب کلوبت  in the title of articleبْتر است گسیٌِ است کِ  where my words occurیکی از تٌظیوبت 

. تؼذاد جستجَ در ّر غفحِ ٍ تبریخ همبلِ را ّن هیتَاًیذ تٌظین کٌیذ. کلیذی را در ػٌبٍیي همبالت جستجَ کٌذ

. ًَضتِ ضذُ کِ لیٌک هستمین همبلِ است pdfابتذای بؼضی از ًتبیجی کِ ًوبیص دادُ هیطَد 

کٌذ ٍ هحذٍد بِ  ایي ًحَُ جستجَ در ایي است کِ هَضَع ضوب را در توبم هجالت ػلوی آًالیي دًیب جستجَ هی لببلیت خَة

 .یک سبیت خبظ ًخَاّذ بَد

 

 

http://scholar.google.com/

