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up to date پایگاه 

 



ثْتشيي تشيي هٌبثغ اؼالػبت ثبليٌي دس دًيبػت وِ ؿبهل پيـٌْبدات دسهبًي هجتٌي ثش يىي اص پش اػتفبدُ       

طٍسًبل تَػػ ٍيشاػتبساى ٍ ًَيؼٌذگبى ثبصثيٌي هي ؿًَذ ٍ  440ؿَاّذ پضؿىي اػت .دس ايي هدوَػِ ثيؾ اص 

ثِ هحط ايٌىِ هؽلت هْن خذيذي هٌتـش ؿَد، ثب دادُ ّبي ايي هدوَػِ تشويت هي ؿَد .دس ٍالغ هؽبلؼبت 

جؽي وِ لجال دس آى صهيٌِ هٌتـش ؿذُ خذيذ ثؽَس ػبدُ افضٍدُ ًوي ؿًَذ ثلىِ، دس هيبى هحتَاي هَظَػي هشت

 اػت لشاس گشفتِ ٍ ثب آى تشويت هي ؿًَذ

هَسد ػبلِ ّشووه هي وٌذ پبػخ ػؤاالت ثبليٌي خَد سا دس لحظِ هؼبيٌِ ٍ دسهبى ثيوبس دسيبفت وٌيذ ّوچٌيي 

.پظٍّؾ ٍ ثشسػي اػت  Up To Date  ثبليٌي هشثَغ ثِ ثيوبس تَػػ هيليَى هؼئلِ 80ثيؾ اص  

دّذّبي ثبليٌي لشاس هيخبهغ ٍ ثشٍص اػت وِ ؿوب سا دس خشيبى آخشيي يبفتِ پبيگبّي  Up To Date 

 ؿبهل:   

پضؿىي تخصص 20 اص ثيؾ دس ثبليٌي هَظَػي صهيٌِ 10500 اص ثيؾ  

ثيوبس آهَصؽ هَظَع 1500 اص ثيؾ  



گشافيه 28000 اص ثيؾ  

داسٍيي هًََگشاف 5400 اص ثيؾ  

اػتٌبدات ٍ سفشًغ 400000 اص ثيؾ  

دسهبًي تَصيِ 9600 اص ثيؾ  

   Up To Date  يريد بٍ محیط جستجًی

http://www.uptodate.com  از طریق آدرس 

اهدر سایت كتابخانه مركسي دانشگ  Up to date  از طریق لينك  

 

 



Scopus   پایگاٌ

 



 Scopusيیژگیُای 

خْبى ًَيؼي چىيذُ ٍ اػتٌبدي ثبًه ثضسگتشيي  

آًْب اػتٌبدات هيضاى ًيض ٍ آًْب چىيذُ ٍ همبالت اؼالػبت اسائِ  

هدلِ ٍ تحميمبتي هشاوض ػبصهبى، ًَيؼٌذُ، تشيي فؼبل يبفتي اهىبى  

 اص ؿذُ اػتخشاج (Access Open) OA طٍسًبل 3800 ثِ ثِ دػتشػي

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

Directory of Open Access Scholarly Resources(Road) 

خذيذ همبالت ثشاي  Alert ايدبد ٍ خؼتدَ پباليؾ اهىبى  

 Life and هَظَػبت ٍ ػبلْبي لجل اص آى ثشاي 1996اص ػبل  Medline همبالت ثبًه 100پَؿؾ %

Health Sciences  



 ًبؿش  5000طٍسًبل الىتشًٍيىي اص  21000همبالت ثيؾ اص  

 هيليَى سوَسد  57ثيؾ اص  

 ثيؾ اص صذ ّضاس ػٌَاى وتبة 

پَؿؾ هَظَػي توبم هَظَػبت ػلَم )ػلَم پبيِ، پضؿىي، فٌي ٍ هٌْذػي، ػلَم اًؼبًي ٍ ػلَم اختوبػي  

 (اختوبػي

 طٍسًبل دس صهيٌِ ػلَم پبيِ ٍ پضؿىي   6800

 طٍسًبل دس صهيٌِ ػلَم اًؼبًي ٍ اختوبػي   5300 

 يٌِ ػلَم صيؼتي ٍ وـبٍسصيطٍسًبل دس صه 4300 

 .ثبؿذًَيؼٌذگبى هي H-Indexٍ هحبػجِ 

 



Scopus    يريد بٍ محیط جستجًی 

www.scopus.com 1-  

http://diglib.lums.ac.ir-2 

 :شیًٌ َای جستجً

 

 Document Search  خؼتدَي وليذٍاطُ دس فيلذّبي هختلف 

 Author Search ُخؼتدَ اص ؼشيك ًبم ًَيؼٌذ 

 Affiliation Search خؼتدَ اص ؼشيك ٍاثؼتگي ػبصهبًي 

 Advanced search ِخؼتدَي پيـشفت 

  
 

 

http://diglib.lums.ac.ir-222/


Clinical key ٌپایگا 

 



 داسٍيي تؼالػبت ٍ ابالاي اص هٌبثغ، همتي اص هدوَػِؼالػبيه هَتَس خؼتدَي ثبليٌي َّؿوٌذ ٍ يه پبيگبُ ا

ِدس يه هدوَػ شالضٍي ًبؿشي سا اص ىيي هٌبثغ پضؿشتشثدّذ. ِ هيئشي ثبليٌي اسيگ نيدس تصو  

وبيذ. دس حميمت ً ئِآهذ اسا اي وبسثِ گًَِػت ٍ دلت شبى سا ثِ ػىت ثبليٌي پضؿالػؤا خوَدُ تب پبػًش دآٍسي گ

ظِ ؿذُ اػت، هٌجؼي شاحي ٍ ػشهت ؼالخصصبى حَصُ ػهت اػبػيٍ  اي  يبصّبي پبيًِثب ّذف پبػخگَيي ثِ 

بى ٍ ىبتي ثبليٌي پضؿالػيبصّبي اؼًپبػخگَي  ون ػت ٍ دس هذت صهبىشذ ثِ ػًتَاهي وِخبهغ ٍ لذستوٌذ 

بى ثبؿذىاپضؿشپي  

Elsevier اًتـبسات هحصَالت  اص  

 همبلِ، چَى هختلفي ّبي فشهت دس ثبليٌي تالػباؼ ثبصيبثي ثشاي سٍصآهذ ٍ ػشيغ هؼتجش، خبهغ، پبيگبّيثٌبثشايي 

 ٍ ثبليٌي ّبيوبسآصهبيي خشاحي، هـَست ثبليٌي، هـَست داسٍّب، الػبتاؼ فيلن، ػىغ، ،الييگبيذ وتبة،

.اػت ثيوبساى هٌبػت ػبتؼالا  

 Remote access  يب داًـگبُ اص  خبسج دػتشػي وشدى فشاّن ثب اخيشا ثبليٌي پبيگبُ ايي   



 دس وِ اهىبًي ؿًَذ؛ ٍصل وي وليٌيىبل ثِ ًيض داًـگبُ هحيػ اص خبسج دّذهي اخبصُ ػعَ داًـگبُ وبسثشاى

.ؿَد ًوي ديذُ ديگش ّبي پبيگبُ  ثِ 

Clinical Key   محتًای

خشاحي ٍ پضؿىي ّبي طٍسًبل ػٌَاى 650 اص ثيؾ  

خشاحي ٍ پضؿىي هشخغ وتت ػٌَاى 1000 اص ثيؾ  

ثيوبسي 2000 اص ثيؾ بتالػاؼ  

ٍاثؼتِ ٍ هشتجػ ٍيذئَيي ّبي فيلن 17000 اص ثيؾ  

خشاحي ٍ پضؿىي تصَيش هيليَى 2/2 

ػولي ساٌّوبي 5000 اص ثيؾ  

ثيوبس ثِ آهَصؽ ساٌّوبي 15000 اص ثيؾ  



داسٍيي هًََگشاف 7900 اص ثيؾ  

 وحًٌ دسترسی

لشػتبى پضؿىي ػلَم داًـگبُ الىتشًٍيه وتبثخبًِ  .1 

http://diglib.lums.ac.ir 

هؼتمين ليٌه.   2 

https://www.clinicalkey.com. 

 

 

 

  

 

https://www.clinicalkey.com/


 Medline پایگاٌ 

 



 اػت پضؿىيپبيِ ٍ ثبليٌي  ّبي اؼالػبتي دس حَصُ ػلَم  تشيي ثبًه يىي اص سايح

ؿٌبػي/  دًذاًپضؿىي/ داهپضؿىي/ داسٍػبصي/ هيىشٍةؿبهل پضؿىي/ پشػتبسي ٍ هبهبيي/ هَظَػي  پَؿؾ

 ثْذاؿت/ ػلَم آصهبيـگبّي ٍ...

 وٌذ ايٌذوغ هي سا طٍسًبل 5600

 هيليَى سوَسد  27

 وٌذ. ػٌَاى هدلِ ايشاًي سا ايٌذوغ هي 11

طٍسًبل 5400 اص ثيؾ دس هٌتـشؿذُ ػلوي همبالت اؼالػبتي پبيگبُ هؼتجشتشيي هذاليي  

 .ؿَدػشظِ هي PubMed هذ پبة هحيػ ؼشيك اص وِ  خْبى پضؿىي صيؼت حَصُ

 ذدسصذ سوَسدّب )همبالت( چىيذُ ثِ صثبى اًگليؼي داسً 90ثيؾ اص 

 هيالدي تب وٌَى 1950اص حذٍد پَؿؾ صهبًي: 

 



PubMed  پایگاٌ 

 



وٌٌذُ تَليذ     دػتشػي ثِ هذاليي ثشاي ػوَم ٍ ثِ صَست سايگبى اص ؼشيك پبثوذ فشاّن ؿذ. 1996اص ػبل      

 پبيگبُ ايي اوٌَى ّن .وتبثخبًِ هلي پضؿىي آهشيىبػت ٍاثؼتِ ثِ  NCBI آى هشوض هلي اؼالػبت ثيَتىٌَلَطي

 ٍ داهپضؿىي دًذاًپضؿىي، پشػتبسي، پضؿىي، ّبي سؿتِ دس ًـشيِ 5600 اص همبلِ هيليَى24 اص ثيؾ بتيالػاؼ

 .ثبؿذ هي داسا سا خْبى وـَس ّفتبد ٍ آهشيىب دس ؿذُ هٌتـش( ثبليٌي پيؾ) پبيِ ػلَم

 PubMedجستجً در 

ػبدُ خؼتدَي  

NOT/OR/AND اص اػتفبدُ ثب ّب ٍاطُ تشويجي خؼتدَي  

همبلِ چىيذُ/  ًَيؼٌذُ/  ػٌَاى دس ّبٍاطُ خؼتدَي  

)Mesh ي)پضؿى اػتبًذاسد اصؽالحٌبهِ دس ؿوب ًظش هَسد ّبيٍاطُخؼتدَي     

هختلف صثبًْبي دس خؼتدَ  

)Journals Database )هدالت اؼالػبتي پبيگبُ دس ؿوب ًظش هَسد هدلِ خؼتدَي   



Google Scholar 

 



-گَگل اػىَالس ثخؾ ٍيظُ خؼتدَ دس هؽبلت ػلوي ٍ پظٍّـي اػت، ثش خالف گَگل ّوِ ٍة سا خؼتدَ ًوي

تَاًيذ دس هٌبثغ داًـگبّي ٍ پظٍّـي ؿبهل ثلىِ هختص هٌبثغ اؼالػبتي ػلوي اػت. ثب ايي خؼتدَگش هيوٌذ 

ّب ٍ هتَى حمَلي ٍ لعبيي ثِ خؼتدَ ثپشداصيذ. دس ٍالغ يه ّب، چىيذُّبي داًـگبّي، وتبةهمبالت، سػبلِ

اي اص اًَاع هٌبثغ شدُتَاى ثِ ؼيف گؼتاثضاس تحميمبتي سايگبى ٍ سٍصآهذ اػت وِ اص ؼشيك آى هي

وِ ثِ دليل ّضيٌِ گضاف هؼوَالً دس  ISI  ٍScopusّبي اؼالػبتي دػت يبفت ٍ دس غيبة پبيگبُ  اؼالػبتي

وٌذ تَاًذ ًمؽِ ؿشٍع ثشاي خؼتدَي هٌبثغ ػلوي ثبؿذ.گَگل اػىَالس ثِ ؿوب ووه هيدػتشع ًيؼتٌذ هي

خؼتدَ ثپشداصيذ ٍ ثِ اؼالػبت هشتجػ ثب صهيٌِ وبسي  ّبي داًـگبّي ٍ ػبصهبًي ثِدس هيبى خْبًي اص پظٍّؾ

 وٌذ.خَد دػت يبثيذ ٍ ؿوب سا ثب اػٌبد وليذي دس ّش صهيٌِ پظٍّـي آؿٌب هي

 َای دسترسی بٍ گًگل اسکًالرريش

 www.scholar.google.com اص ؼشيك آدسع.1

 Googleدس  Google scholar.خؼتدَي 2

 ّبي گَگل.اًتخبة آى اص ليؼت ثشًبه3ِ

http://www.scholar.google.com/


 افزار فراکايش ورمدر  ريیکردَای جستجً

تي دس اختيبس وبسثشاى لشاس دادُ تب ثؼتِ ثِ ًيبص، ؼالػبافضاس فشاوبٍؽ ، پٌح سٍؽ خؼتدَ سا دس پبيگبّْبي ا ًشم

آٍسًذ. ايي پٌح سٍؽ ثِ تشتيت : خؼتدَي ات هَسد ًظش خَد سا ثذػت بػبثب ا ػتفبدُ اص سٍيىشد هٌبػت اؼ

 .خؼتدَي گَگلي اػت خؼتدَي پيـشفتِ ٍ تشويجي، خؼتدَي ػجبست، خؼتدَي ثشگِ داى، ػبدُ،



 

 



 :جستجًی سادٌ

ّبي هذاسن وِ ٍاسد فشاوبٍؽ  ػبت هَخَد دس فْشػت ثشگِالسٍؽ ثب داًؼتي يه ٍاطُ اص هدوَػِ اؼ دس ايي 

تَاًيذ دس چٌذيي  وِ دس توبهي اًَاع خؼتدَّب ؿوب هي تٍخَد داسد. لبثل روش اػ، اهىبى ثبصيبثي آًْب ؿذُ اًذ

صَست ّوضهبى خؼتدَ ًوبييذ. هضيت ايي سٍؽ ػَْلت وبسثشي آى ثَدُ ٍ خؼتدَ دس ثبًه ٍاطگبى  ِپبيگبُ ث

ًوبييذ  ػبت تبيپالپزيشد. ثشاي خؼتدَ ثب ايي سٍؽ اثتذا ٍاطُ هَسد ًظش سا دس هحل ٍسٍد اؼ هذاسن صَست هي

 Format )صِالصَست خ ِػبت ثؽَس پيؾ فشض، ثالاؼ ػبت يبفتِ ؿذُ سا تؼييي وٌيذالٍ ػپغ ًحَُ ًوبيؾ اؼ

Tag) ات ثشچؼجي ٍ الػببت وبهل يب اؼالػصَست اؼ ُ ؿًَذ وِ دس صَست ًيبص هيتَاى آًْب سا ةًوبيؾ دادُ هي

يبفت ؿذُ دس ّش صفحِ اص ليؼت، تؼذاد هَسد يب خذٍلي ًيض هـبّذُ ًوَد. ثشاي تؼييي تؼذاد ًوبيؾ هذاسن 

ّبيي سا وِ هبيل ّؼتيذ دس آًْب ثِ خؼتدَ ثپشداصيذ سا  تَاًيذ پبيگبُ ًظش خَد سا هـخص وٌيذ. ػپغ هي

ّبيي وِ دس هشوض ؿوب ّؼتٌذ، ثش سٍي ُ ثش پبيگبُالٍّذ وِ ػداًتخبة وٌيذ. فشاوبٍؽ ايي اهىبى سا ثِ ؿوب هي

ًيض ثِ خؼتدَ ثپشداصيذ. دس اًتْب ثشاي ؿشٍع ػوليبت وليذ خؼتدَ سا فـبس دّيذ. هثبلً  ّبي هشاوض ديگشپبيگبُ

فشاوبٍؽ وليِ هذاسوي وِ دس آًْب ولوِ  تبيپ ًوبييذ، اؼالػبتسا دس هحل ٍسٍد  پشػتبسيوِ ٍاطُ  دسصَستي

 . ؿَد سا ًوبيؾ خَاّذ داد يبفت هي پشػتبسي



 



 



 



 



 : دانجستجًی برگٍ 

ّب ٍ هشاوض اػٌبد اػت. دس ايي تشيي ًَع خؼتدَ دس وتبثخبًِتشيي ٍ ػشيغداى هذاسن، سايحخؼتدَ دس ثشگِ 

-ؿَد، خؼتدَ ٍ ثبصيبثي هيداى هَسد خؼتدَي آًْب ثب ػجبست هَسد ًظش ؿشٍع هيسٍؽ وليِ هذاسوي وِ ثشگِ

ؿَد، هذاسن دس يه ّب ديذُ هيوتبثخبًِ داى ّبي سايح دسگشدًذ. پغ اص ثبصيبثي ؼجيؼتبّ ًظيش آًچِ دس ثشگِ

داى سا تؼييي وشدُ ٍ ػپغ تدَ ثب ايي سٍؽ اثتذا ًَع ثشگِؼؿًَذ. ثشاي خفْشػت ثِ تشتيت ًوبيؾ دادُ هي

بت يبفتِ الػًوبييذ. پغ اص تؼييي ػجبست، ًحَُ ًوبيؾ اؼػبت تبيپ هياؼالػجبست هَسد ًظش سا دس هحل ٍسٍد 

تَاى ؿًَذ وِ دسصَست ًيبص هيبت ثؽَس پيؾ فشض ثصَست خبلصِ ًوبيؾ دادُ هيالػؿذُ سا تؼييي وٌيذ. اؼ

ٍ يب خذٍلي ًيض هـبّذُ ًوَد. ثشاي تؼييي ( Format Tag) بت ثشچؼجيالػات وبهل يب اؼالػبآًْب سا ثصَست اؼ

تَاًيذ يؿذُ دس ّش صفحِ، اص ليؼت، تؼذاد هَسد ًظش خَد سا هـخص وٌيذ. ػپغ هِتؼذاد ًوبيؾ هذاسن يبفتِ

-ّبيي سا وِ هبيل ّؼتيذ دس آًْب ثِ خؼتدَ ثپشداصيذ سا اًتخبة ًوبييذ. فشاوبٍؽ ايي اهىبى سا ثِ ؿوب هيپبيگبُ

ؼتدَ ثپشداصيذ. خّبي هشاوض ديگش ًيض ثِ ّبيي وِ دس هشوض ؿوب ّؼتٌذ، ثش سٍي پبيگبٍُُ ثش پبيگبُالدّذ وِ ػ

 بس دّيذ. ثؼٌَاى هثبل دس صَستيىِ ثِ دًجبل وليِ هذاسوي فـؼتدَ سا خدس اًتْب ثشاي ؿشٍع ػوليبت وليذ 



داى پذيذآٍس سا اًتخبة وشدُ ٍ دس ؿَد، ثشگِؿشٍع هي رٍالفمبسيداى پذيذآٍس آًْب ثب ولوِ تيذ وِ ثشگِّؼ

سا تبيپ ًوبييذ. دس ايي حبلت فشاوبٍؽ ثشايتبى وليِ هذاسوي وِ  رٍالفمبسيبت ولوِ الػهحل ٍسٍد اؼ

ثب تَخِ ثِ ايي ًىتِ وِ ًبم  . ؿَد دس خذٍل ليؼت خَاّذ ًوَدؿشٍع هي رٍالفمبسيثب ولوِ  پذيذآٍسؿبى

ثبؿذ، دس اداهِ ػٌبٍيي بتي ثش اػبع ًَع هذسن هتفبٍت هيالػّبي ٍسٍد اؼفيلذّب دس ّشيه اص وبسثشگِ

ّبي هَخَد آٍسدُ ؿذُ اػت. ثشاي فشض ثشاي هذاسن غيشوتبثي دس وبسثشگِفيلذّبي تغييش يبفتِ ثِ صَست پيؾ

ثبيؼت ؼجك خذٍل گشديذ، هيثب ًبم اػتبد ساٌّوبي خبصي هي (ًبهِپبيبى)هثبل اگش ؿوب ثِ دًجبل يه سػبلِ 

 .ريل فيلذ پذيذآٍس سا اًتخبة ًوبييذ



 



 



 



 

 



 

 



 جستجًی عبارت

وٌذ ٍ ثب اهىبى ثخؾ فيلذ ثبصيبثي هيايي خؼتدَ، ًِ تٌْب ػجبست ٍاسد ؿذُ سا دس اثتذاي فيلذّب، ثلىِ اص ّش 

ّب سا دس وٌبس يىذيگش ٍ خؼتدَي تش اهىبى لشاسدادى ٍاطٍُاسد وشدى ػجبست ثدبي ٍاطُ، ثب ػبدگي ّشچِ توبم

ػت وِ ثدبي آًىِ ا وٌذ. ثِ ثيبى ديگش ايي خؼتدَ دٍ وبسثشد ٍ فبيذُ هْن داسد. وبسثشد اٍل آىآًْب سا فشاّن هي

داًي ػجبسات اص اثتذاي فيلذ خؼتدَ گشدد، اص ّش ثخؾ فيلذ اهىبى ثبصيبثي ٍخَد داسد. هؽبثك خؼتدَي ثشگِ

گيشد، ايي سٍيىشد خؼتدَ ف خؼتدَي ػبدُ وِ ثش ا ػبع ثبًه ٍاطگبى صَست هيالوبسثشد دٍم آًىِ ثشخ

اس داد. تَاى هَسد خؼتدَ لشهٌحصش ثِ ولوبت ًيؼت ثلىِ اص يه ػَ حتي حشف ٍ اص ػَي ديگش ػجبست سا هي

ػبتي هَسد ًظش خَد سا تؼييي وشدُ ٍ ػپغ ًَع خؼتدَ سا هـخص الثشاي خؼتدَ ثب ايي سٍؽ، اثتذا حَصُ اؼ

ًوبييذ. دس خؼتدَي َّ ؿوٌذ، ولوبت ًظيش ٍاطُ هَسد ًظش سا ًيض خَاّذ يبفت دسحبليىِ دس خؼتدَي 

تؼييي ًَع خؼتدَ، دس هحل ٍسٍد  گيشد. پغ اصتؽجيمي، دليمبً ّوبى ػجبست تبيپ ؿذُ هَسد خؼتدَ لشاس هي

ػبت ثؽَس پيؾ الت يبفت ؿذُ سا تؼييي وٌيذ. اؼالػبّب سا ٍاسد وشدُ ٍ ػپغ ًحَُ ًوبيؾ اؼبت ٍاطُالػاؼ

. ثشاي تؼييي تؼذاد ًوبيؾ هذاسن يبفتِ ؿذُ دس ّش صفحِ، اص ؿًَذ صِ ًوبيؾ دادُ هيالفشض ثصَست خ



ّبيي سا وِ هبيل ّؼتيذ دس آًْب ثِ تَاًيذ پبيگبُغ هيليؼت، تؼذاد هَسد ًظش خَد سا هـخص وٌيذ. ػپ

ّبيي وِ دس هشوض ٍُ ثش پبيگبُالدّذ وِ ػفشاوبٍؽ ايي اهىبى سا ثِ ؿوب هي خؼتدَ ثپشداصيذ سا اًتخبة ًوبييذ.

تدَ وليذ خؼؼتدَ ثپشداصيذ. دس اًتْب ثشاي ؿشٍع ػوليبت خّبي هشاوض ديگش ًيض ثِ ؼتٌذ، ثش سٍي پبيگبُّؿوب 

تدَ ساخؼ  

ٍخَد هشالجتْبي ٍيظُ فـبس دّيذ. ثؼٌَاى هثبل دس صَستيىِ ثِ دًجبل هذاسوي ّؼتيذ وِ دس ػٌَاى آًْب ػجبست  

سا ٍاسد ًوبييذ. هشالجتْبي ٍيظُ ػبت، ػجبست البتي ػٌَاى سا اًتخبة وشدُ ٍ دس هحل ٍسٍد اؼالػداسد، حَصُ اؼ

ًيض ٍاسد ؿذُ ثبؿذ، ًَع خؼتدَي  ّبي ٍيظُ هشالجت اتي ايي ػجبست ثصَستالچَى هوىي اػت دس پبيگبُ اؼ

َّؿوٌذ سا اًتخبة وٌيذ تب ايٌگًَِ هَاسد سا ًيض پيذا وٌذ. دس ايي حبلت فشاوبٍؽ وليِ هذاسوي سا وِ دس ػٌَاى 

.دؿَد سا ليؼت خَاّذ ًوَيبفت هيهشالجتْبي ٍيظُ آًْب ػجبست   

 

 



  



    



 

 



 

 



 

 

 



  جستجًی پیشرفتٍ ي ترکیبی

تش خؼتدَي پيـشفتِ ّوبى خؼتدَي تشويجي ثب ووه ػولگشّبي هٌؽمي ا ػت ٍ ثشاي هحذٍد وشدى ٍ دليك

ّب، هيذاى فيلذ هَسد خؼتدَ ٍ ًَع ػولگش وشدى خؼتدَ وبسثشد ا ػبػي داسد. دس ايي سٍؽ ثب تؼييي ٍاطُ

يي سٍؽ اثتذا اٍليي ٍاطُ هَسد آيذ. ثشاي خؼتدَ ثب اهٌؽمي ثيي آًْب اهىبى ثبصيبثي هذاسن هَسد ًظش فشاّن هي

بت تبيپ الػخَاّيذ دس هذاسن هَسد خؼتدَ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، دس اٍليي هحل ٍسٍد اؼًظش خَد سا وِ هي

ًوبييذ ٍ ػپغ اص ليؼت، تؼييي وٌيذ وِ دس وذام ثخؾ اص ثبًه ٍاطگبى ثِ دًجبل ايي ٍاطُ ثگشدد. پغ اص تؼييي 

ٍاطُ ثؼذي سا هـخص وٌيذَسد اػتفبدُ ثشاي ٍاطُ حَصُ خؼتدَي ٍاطُ اٍل، ػولگش هٌؽمي ه  

ّشيه دس حَصُ  )ثِ هؼٌي ايي اػت وِ ٍاطُ لجل ٍ ايي ٍاطُ ّش دٍ دس هذاسن ٍخَد داؿتِ ثبؿٌذ "ٍ"ػولگش 

ثِ هؼٌي ايي اػت وِ وليِ هذاسن ثبصيبفتٌي هَادي سا وِ حبٍي ٍاطُ  "يب"ػولگش  (.تؼييي ؿذُ هشثَغ ثِ خَد

ًوبيؾ دادُ  (ؿذُ هشثَغ ثِ خَدّشيه دس حَصُ تؼييي)تؼييي ؿذُ لجلي يب ٍاطُ تؼييي ؿذُ ثؼذي ّؼتٌذ 

ُ تٌذ ٍلي حبٍي ايي ٍاطؼثوؼٌي ايٌؼت وِ وليِ هذاسوي سا وِ حبٍي ٍاطُ لجلي ّ "ًِ"ؿًَذ. ٍ ػولگش 

ًوبيؾ دادُ ؿًَذ. پغ اص تؼييي ًَع ػولگش، ًَثت  (ثبص ّن ّشيه دس حَصُ تؼييي ؿذُ هشثَغ ثِ خَد)ًيؼتٌذ



سػذ. دسصَست ًيبص، ػَهيي هحل ًيض ثشاي ثِ ٍاسد وشدى ٍاطُ ثؼذي ٍ تؼييي حَصُ هشثَؼِ خْت خؼتدَ هي

بت الػتؼييي ٍاطُ ّب، ًحَُ ًوبيؾ اؼتؼييي ٍاطُ ػَم ٍ ًَع ػولگش ٍ حَصُ هشثَؼِ لبثل اػتفبدُ اػت. پغ اص 

-ؿًَذ وِ دسصَست ًيبص هيفشض ثصَست خبلصِ ًوبيؾ دادُ هيػبت ثؽَس پيؾالؿذُ سا تؼييي وٌيذ. اؼيبفتِ

ٍ يب خذٍلي ًيض هـبّذُ ًوَد. ثشاي تؼييي تؼذاد  ثشچؼجي ػبتالػبت وبهل يب اؼالتَاى آًْب سا ثصَست اؼ

تَاًيذ ، اص ليؼت، تؼذاد هَسد ًظش خَد سا هـخص وٌيذ. ػپغ هيًوبيؾ هذاسن يبفتِ ؿذُ دس ّش صفحِ

تيذ دس آًْب ثِ خؼتدَ ثپشداصيذ دس اًتْب ثشاي ؿشٍع ػوليبت وليذ خؼتدَ سا فـبس ؼپبيگبّْبيي سا وِ هبيل ّ

خَاّيذ ثجيٌيذ وِ ّؼتيذ ٍ هي ٍيليبهض ًَؿتِ ثبسداسي ٍ صايوبىدّيذ. ثؼٌَاى هثبل دس صَستيىِ ثِ دًجبل وتبة 

 سا ٍاسد ثبسداسيداسد يب خيش ثِ ايٌصَست ػول وٌيذ: دس اٍليي هحل ولوِ  آى سا گلجبىًبؿشي غيش اص اًتـبسات 

دٍهيي هحل ولوِ . ٍ فيلذ خؼتدَ سا ّوبى ػٌَاى اًتخبة وٌيذ ثبؿذ "ٍ"ًَع ػولگش هٌؽمي ثبيؼتي وٌيذ 

تغييش  "ًِ"ِ ٍ پذيذآٍس تغييش دّيذ. ًَع ػولگش ػَم سا ثِ ٍاسد وشدُ ٍ فيلذ خؼتدَ سا ثِ ػشؿٌبػٍيليبهض سا 

ٍ فيلذ خؼتدَ سا ًبؿش تؼييي ًوبييذ. دس ايي حبلت، فشاوبٍؽ  سا ٍاسد وشدُ گلجبىدادُ ٍ دس هحل ػَم ولوِ 



ٍخَد داسد ٍ دس فيلذ ػشؿٌبػِ پذيذآٍس آًْب ولوِ  ثبسداسيوليِ هذاسوي سا وِ دس فيلذ ػٌَاى آًْب ولوِ 

.ًيؼت ثشاي ؿوب ًوبيؾ خَاّذ داد گلجبىّؼت ٍ دس فيلذ ًبؿش ولوِ  ٍيليبهض  

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 جستجًی گًگلی

ٍُ ثش داسا ثَدى توبهي اهىبًبت خؼتدَّبي لجلي هبًٌذ: ػبدُ، پيـشفتِ ٍ الدس خؼتدَي گَگلي، ؿوب ػ

اػتفبدُ وٌيذتشويجي ٍ خؼتدَي ػجبست، هيتَاًيذ دس خؼتدَّبي خَد اص اهىبًبت ريل ًيض   

 خػ اص لجل ٍاطُ حبٍي وِ سا هذاسوي وليِ: (اٍل ػجبست يب ٍاطُ [تيشُ خػ]دٍم ػجبست يب ٍاطُ( ػبتالاؼ حزف)-1

هيذّذ ًوبيؾ سا ًيؼتٌذ "-" اص ثؼذ ّبيٍاطُ حبٍي ٍلي ّؼتٌذ "-" تيشُ  

پشػتبسي-ًىبت ثشتش: هثبل  



 



 ثب) تؽجيمي خؼتدَي ثِ تٌْب فشاوبٍؽ ًوبييذ، خؼتدَ "" ثيي دس سا ػجبستي اگش: ("ػجبست") تؽجيك -1

.پشداصدهي ؿذُ ٍاسد ػجبست (ػجبست دس ولوبت تشتيت ٍ ّبفبصلِ سػبيت  

"اخالق پشػتبسي": هثبل  

 



 

 



 فشاهَؽ سا اػت گشفتِ لشاس خؼتدَ هَسد وِ ػجبستي اص ثخـي يب ٍ ٍاطُ اگش: (ػجبست*  ػجبست) َّؿوٌذ -2

وٌيذ اػتفبدُ*  اص ؿذُ فشاهَؽ ٍاطُ ثدبي هيتَاًيذ ايذ،وشدُ  

اٍسطاًغ ّبي پيؾ ثيوبسػتبًي هبهبيي: * هثبل  

 



 اػتفبدُ ".." اص هيتَاًيذ ّؼتيذ خَد خؼتدَي دس ػذدي ثبصُ يه دًجبل ثِ اگش(50..100)ػذدي هحذٍدُ -4

.فشهبييذ  

ًىتِ اػبػي4000..2000: هثبل  

 



 وتیجٍ جستجً

بت الػفشاوبٍؽ دس پبيگبُ پيؾ فشض ثِ خؼتدَ پشداختِ ٍ اؼ پغ اص صدى وليذ خؼتدَ، هَتَس خؼتدَي

هذاسوي سا وِ ثب هـخصبت تؼييي ؿذُ ّوؼبى ثبؿٌذ ثشاػبع ًحَُ ًوبيؾ ٍ تؼذاد هذاسن دس ّش صفحِ وِ دس 

.گزاسدصفحِ خؼتدَ تؼييي ؿذُ ثَد، ثِ ًوبيؾ هي  
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 ثب تـىش اص تَخِ ؿوب


