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تکنیک ها و راهبردهای جستجو:

تا تَجِ تِ افشایص حجن ٍ تٌَع تَلیذ اطالػات ٍ فقذاى ا ستاًذارد ّای کٌتزلی ،جستجَگزاى تِ هٌظَر دستیاتی تِ هٌاتغ هفیذ ارائِ ضذُ در
ایٌتزًت تِ اتشار ّا ٍ تکٌیک ّای جستجَ ًیاس اساسی دارًذ تا تتَاًٌذ تزای ًیاسّای اطالػاتی خَد پاسخی درخَر تیاتٌذ.
یکی اس کاراتزیي رٍشّای جستجَی اطالػات در دًیای ٍب ،استفادُ اس ٍاصُّایی است کِ اغطالحاً کلوات کلیذی ًاهیذُ هیضًَذ .کارتزاى
ایٌتزًت هیتَاًٌذ تا طزح تْتزیي کلوات کلیذی ٍ تکار تستي قَاًیي تزکیة آىّا تا ّن تِ ًیاسّای اطالػاتی خَد پاسخ دٌّذ .در اداهِ تِ
تزخی اس ایي تکٌیک ّا اضارُ هی کٌین.
 حتیالوقذٍر سؼی ضَد کلوات کلیذی اس هیاى اغطالحات هٌحػز تِ فزد ٍ اساهی خاظ اًتخاب ضَد.
 حتیالوقذٍر اس آٍردى کلوات ػوَهی کِ ػٌاٍیي تسیاری را در سیز هجوَػِ خَد ضاهل هیضًَذ ،جذاً خَدداری کٌیذ.
ّ ویطِ اسن ضخع یا ًام ضی یا ّز چیش دیگزی را کِ هذ ًظز داریذ تِطَر کاهل ٍارد کٌیذ.
 دقت کٌیذ کِ اگز هَتَر جستجَ هیاى حزٍف تشرگ ٍ کَچک تفاٍت هیگذارد ،ایي هسألِ را در طزح کلوات کلیذی خَد هذًظز
داضتِ تاضیذ.
 در ًظز داضتِ تاضیذ اگز ًتیجِ جستجَ غفز تَد تِ احتوال سیاد هیتَاًذ اس یک اضتثاُ تایپی تاضذ .
 هحذٍد کزدى جستجَ تِ ستاىّای هختلف تاػث هیضَد ًتایج جستجَ تِ ستاىّای دیگز آٍردُ ًطَد ٍ اًتخاب هطلة هَرد ًظز
آساىتز است.

 جستجو در عنوان صفحه وب

تزای اًجام جستجَ در ػٌَاى غفحِ ٍب کِ هی تَاًذ ضاهل ػٌَاى هقالِ ،کتابً ،ام ضخع ٍ  ...تاضذ اتتذا در فیلذ جستجَ کلوات
( allintitleتِ هؼٌی تواها در هتي) را تذٍى فاغلِ تیي کلوات ٍ ًطاًِ ( ):را تذٍى فاغلِ تا آى تایپ کٌیذ ٍ تا یک فاغلِ هَضَع هَرد ًظز را
در قالة کلیذٍاصُ تایپ کزدُ ٍ رٍی گشیٌِ  google searchکلیک یا ایٌتز کٌیذ.
Allintitle: abstracting
intitle: abstracting
 جستجو در نشانی سایت وب ()URL

 اگز تِ دًثال ًطاًی سایت ٍب ّایی ّستیذ کِ ًام ضخعٍ ،اصُ ّا یا ساسهاى ٍ  ...در آًْا تکار رفتِ اس ایي راّثزد استفادُ کٌیذ.
اتتذا ػثارت ( allinurlتِ هؼٌی تواها در ًطاًی سایت ٍب) را تذٍى فاغلِ تیي کلوات ٍ تؼذ اس آى ًطاًِ ( ):را تذٍى فاغلِ تایپ
کزدُ ٍ تا یک فاغلٍِ ،اصًُ ،ام یا ػثارت هَرد جستجَ را تایپ ٍ رٍی گشیٌِ  searchکلیک ًواییذ.
allinurl: sid
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 جستجو در سایت بخصوص

اگز هی خَاّیذ کِ ػول جستجَ در سایت تخػَغی اًجام گیزد ،هی تَاًیذ پس اس ٍارد ًوَدى کلوِ هَرد ًظز ػولگز  siteرا آٍردُ ٍ پس
اس آى آدرس سایت را تیاٍریذ.
Radiology Site: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 جستجوی حوزه سایتها

تا تَجِ تِ ایي کِ تِ غَرت قزاردادی ّز کطَری حَسُ خاغی در هحیط ٍب دارد ،قاتلیت جستجَی حَسُ سایتّا تِ ضوا ایي اهکاى را
هیدّذ کِ فزایٌذ جستجَ را تِ حَسُ خاغی ًظیز سایتّای ٍب ایزاى ( ٍ )IRیا سایتّای ٍب ساسهاىّای غیز اًتفاػی ( )ORGهحذٍد
کٌیذ .دستَرات استفادُ اس ایي تکٌیک در هَتَرّای جستجَ هختلف هیتاضذ.

 محذود كردن جستجو به تاریخ انتشار منابع در وب:

تاریخ اًتطار یا تِ اغطالح رٍسآهذی هطلة تِ خػَظ در هٌاتغ ػلوی اغل هْوی است ٍ ایيگًَِ هحذٍدیت تاػث هیضَد تٌا تِ ًیاس کارتز
جذیذتزیي ٍ یا قذیویتزیي هٌثغ تاسیاتی ضَد.

 جستجوی رسانههای مختلف موسیقی ،عكس ،ویذئو:

سهاًی کِ فقط ًَع خاغی اس رساًِ هَرد ًیاس است .تِ ػٌَاى هثال سهاًی کِ تِ ػکس یک ضخػیت ًیاس داریذ ،جستجَ در هیاى ػکسّا
تاػث هیضَد ًتیجِ جستجَ ضاهل اطالػات دیگزی در هَرد آى ضخػیت ًثاضذ.

 جستجوی صفحات با فرمتهای مختلف  PDF , WORD , MP3 , MPEGو …

سهاًی کِ فزهت خاغی هَرد ًظز است هیتَاى اس ایي تکٌیک استفادُ کزد .اگز ضوا تِ دًثال ًَع خاغی اس فایل تاضیذ هثال سٌذ  WORDتا
پسًَذ  DOCیا فایل  ، ... ٍ PDFتایستی ًَع فایل هَرد ًظز را تِ کوک ػثارت تایپ ًواییذ.
Multiple Sclerosis filetype: pdf

NEAR 

جستجَی ٍاصُ ّایی کِ دقیقا در کٌار ّن آهذُ اًذ.
Treatment NEAR Fever
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 جستجوی عبارت

تزای جستجَی ػثارتی اس ػالهت (") قثل ٍ تؼذ اس ٍاصُ ّای اتتذا ٍ اًتْای ػثارت تذٍى فاغلِ استفادُ هی ضَد.
"Allintitle: "nervous system

 عملگر ~

گاّی هوکي است ضوا تخَاّیذ کلوات هزتثط ٍ یا هتزادف یک کلوِ را ًیش جستجَ ًواییذ .تزای ایي کار اس ایي ػولگز استفادُ هی کٌیذ.
تزای هثال اگز در کادر جستجَ تایپ کٌیذ "تجْیشات پشضکی" سایت ّایی هی آیذ کِ در آًْا کلوِ تجْیشات ٍ کلوِ پشضکی ٍجَد داضتِ
تاضذ .اها اگز " "equipment ~ medicineرا تایپ کٌیذ سایت ّایی در هَرد تجْیشات پشضکی تاسیاتی هی ضَد.

 عملگر ..
هی تَاًیذ تا استفادُ اس دًٍقطِ تیي یک ػثارت هقذاری اس هفَْم – تا – تزای دقیق تز ضذى جستجَی خَد استفادُ کٌیذ.
"Systematic Review" AND 2015..2017

 عملگر های بولی ()AND, OR, NOT

اگز یک کلوِ کلیذی را تزای طزح دقیق ٍ توام ٍ کوال یک هَرد جستجَ کفایت ًویکٌذ ،اس تکٌیکّای جستجَی ػثارتی ،اپزاتَرّای جثز
تَلیي ( )AND, OR, NOTاستفادُ کٌیذ .جستجَی ػثارتی یکی اس هْنتزیي ٍ قذرتوٌذتزیي اهکاًات جستجَ در اغلة هَتَرّای جستجَ
هیتاضذ ٍ هیتَاى یک ػثارت یا جولِ هطخع را تِ ّواى تزتیثی کِ کلوات ٍارد ضذُاًذ هَرد جستجَ قزار داد .تزای ایي رٍش جستجَ
ػثارت هَرد ًظز را داخل گیَهِ "" تگذاریذ.



ػولگز ( ANDتا حزٍف تشرگ) 

ػولگز  ANDضزب هٌطقی است تِ هفَْم "ٍ" ،جستجَ را هحذٍد ٍ اضتزاک هفاّین را هی رساًذ .در پایگاُّای هختلف تِ غَرت استفادُ
اس ػثارت  ،ANDاستفادُ اس  ، +اًتخاب ػثارت  ALL THE WORDاس هٌَی جستجَ قاتل استفادُ هی تاضذ.
Diabetes AND Infarction
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ػوگز ( ORتا حزٍف تشرگ) 

ػولگز  ORجوغ هٌطقی است تِ هفَْم "یا" ٍ تزای ٍسؼت جستجَ ٍ یا افشایص ًتایج تاسیاتی ضذُ تِ کار هی رٍد .ػالهت آى استفادُ اس
ػثارت  ORیا اًتخاب ػثارت  ANY OF THE WORDSاس هٌَ ی جستجَ ،هذارکی کِ حذاقل یکی اس کلیذٍاصُ ّا در آى حضَر داضتِ
تاضذ را جستجَ هی کٌذ.
Diabetes OR Infarction

B

A

 ػولگز ( NOTتا حزٍف تشرگ)
ػولگز  NOTتفزیق هٌطقی است تِ هفَْم "ًِ" .هذارکی را تاسیاتی هی کٌذ کِ کلیذٍاصُ اٍل تاضذ ٍلی کلیذٍاصُ دٍم ًثاضذ .تزخی اس هَتَر
جستجَّا ًواد [ ]-را تجای  NOTتِ کار هی تزًذ.
Diabetes NOT Infarction

B

A

 كوتاه سازی واشگان *

تزای اًجام جستجَّای گستزدُ تز هی تَاى اس ػالهت * در پایاى یک ٍاصُ ،تزکیة ّای هختلف آى ٍاصُ را تاسیاتی کزد .استفادُ اس
کَتاُساسی کلیذ ٍاصُّا تِ ها اهکاى هیدّذ کِ تا ٍارد کزدى تخطی اس یک کلیذ ٍاصُ تتَاًین هطتقات هختلف آى را ًیش در فزآیٌذ جستجَ
تاسیاتی کٌین .اکثز هَتَرّای جستجَ ایي تکٌیک را تا استفادُ اس ػالهت ستارُ (*) ارایِ هیدٌّذ .یکی اس هطکالت استفادُ اس ایي تکٌیک
ایي است کِ تاػث تاسیاتی اطالػات غیزهزتثط ٍ ًاخَاستِ سیادی هیضَد.
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 عالمت ؟

در غَرتی کِ در ًگارش یک کلوِ تزدیذ داریذ ٍ یا کلوِ دارای چٌذیي اهالی هختلف است هی تَاى اس ػالهت ؟ تزای جایگشیٌی یک حزف
یا چٌذیي ػالهت ؟ تِ تؼذاد حزٍف ًاضٌاختِ استفادُ کزد .تِ طَر هثال ،هی تَاى اس ٍاصُ  relev?nceتزای پیذا کزدى هٌاتؼی کِ دارای
ٍاصگاى  relevanceیا ّ relevenceستٌذ استفادُ کزد.

 جستجوی تركیبی با استفاده از پرانتس () :

ایي تکٌیک یکی اس هْنتزیي تکٌیکّای جستجَ هیتاضذ کِ تِ ٍسیلِ آى هیتَاى تا حذٍد سیادی اس تاسیاتی هَارد غیزهزتثط در هحیط ٍب
جلَگیزی کزد .در ایي رٍش هیتَاى اس ّوِ ػولگزّای جستجَ کِ در تاال گفتِ ضذُ یکجا استفادُ کزد ٍ آىّا را تا ّندیگز تزکیة ًوَد.
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