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 :تَلد ایٌترًت

 
  لشى پبیبًی ّبی دِّ دس اعالػبت آٍسی في ّبی پیـشفت دًجبل ثِ وِ تطَالًی ثب -

 .اًذ یبفتِ ظَْس الىتشًٍیىی لبلت دس خذیذ ّبی سػبًِ پیَػت ٍلَع ثِ ثیؼتن
 

  اص ًیض ایٌتشًت ٍ اػت اعالػبت آٍسی في ّبی خلَُ اص یىی الىتشًٍیىی ًـش -
 اعالع ػشكِ دس سا اػبػی اًمالثی وِ اػت الىتشًٍیىی ًـش ّبی هطول هْوتشیي

 .اػت آٍسدُ ٍخَد ثِ سػبًی
  ؿجىِ یه  Interconnected Networks ػجبست هخفف ایٌتشًت -

 دفبع ٍصاست تَػظ هیالدی 1960 دِّ اٍاخش دس وِ اػت سػبًی اعالع الوللی ثیي
 .ؿذ عشاضی آهشیىب

 دس سا خَاهغ وِ اػت اعالػبتی ًبهطذٍد فضبی ٍ ػبختبس یه ضمیمت دس ایٌتشًت -
 .ػبصد هی هتلل یىذیگش ثِ هختلف ّبی هىبى

 

 



 

ایٌترًت:   
 
ِپیوبی فضب هَؿه ػبثك ؿَسٍی ػبل ایي دس .ثشهیگشدد 1957 ػبل ثِ ؿجىِ ایي پیذایی تبسیخس  

  ثِ سا آهشیىب استجبعی ّبی ؿجىِ تَاًذ هی وِ داد ًـبى آهشیىب ثِ وبس ایي ثب ٍ فشػتبد فضب ثِ سا خَد
   .وٌذ ًبثَد خَد پیوبی لبسُ ّبی هَؿه ٍػیلِ

آٍسد ثَخَد سا * آسپب یب پیـشفتِ ّبی پشٍطُ هَػؼِ 1960 دِّ دس الذام ایي ثِ پبػخ دس آهشیىب ٍ 
 .گوبؿت وبس ثِ تلفي خغَط عشیك اص ّب سایبًِ اتلبل صهیٌِ دس آصهبیؾ ٍ تطمیك ثِ سا خَد هطممبى

  .ثخـیذ ػشػت سا آسپبًت صهیٌِ دس پظٍّؾ اهش غشة ٍ ؿشق ثلَن ثیي ػشد خٌگ اص تشع ٍالغ دس
  ثِ خبیی اص ثبیذ هی وِ ّبیی دادُ آى اػبع ثش ٍ گشفت اًدبم ػَئیسیٌگ پبوت سٍؽ ثِ وبس ایي

 ثیي خَدوبس كَست ثِ لغؼِ ّش ٍ ؿذ هی تمؼین وَزىتش لغؼبت ثِ ؿذًذ هی هٌتمل دیگش خبی
   .ؿذ هی خبثدب هملذ ٍ هجذاء

لَع) وبلیفشًیب دس داًـگبُ دٍ .گشدیذ هٌدش سایبًِ زْبس اص ای ؿجىِ ایدبد ثِ ًْبیت دس پظٍّؾ ایي  
  ًخؼتیي ؿوبس دس اػتبًفَسد تطمیمبتی هَػؼِ ٍ  اٍتب دس داًـگبُ یه ٍ (ػبًتبثبسثبسا ٍ آًدلغ
 ٍخَد ثِ سا ایٌتشًت هشوضی ّؼتِ ٍ دادًذ تـىیل1969 دػبهجش دس سا ؿجىِ ایي وِ ثَدًذ هشاوضی
 .آٍسدًذ

 *ARPANET: Advanced Research Project Agency Network 



 :خدهات ایٌترًت
 
خدمات اصلی و قدیمی اینترنت شامل: 

 پست الک ترونیکی 

  استفاده از راه دور(Remote Login :) دسترسی بو امکانات و برنامو ىا از راه دور 

 انتقال فایل از راه دور(File Transfer :)انتقال فایل از یک رایانو بو رایانو دیگر 

 گًفر(Gopher :)ابزاری برای جستجً و بازیابی اطالعات 

 تار گستره جيانی(World Wide Web) 

و... 



 
 يب
 

  الىتشًٍیىی، پؼت خولِ اص ؿَد هی اسائِ  ایٌتشًت ؿجىِ تَػظ وِ هتٌَػی ّبی ثشًبهِ ٍ ّب اثضاس هیبى اص
 ثِ World Wide Web ٍة خْبًی ؿجىِ اختلبسا یب خْبًی گؼتشُ تبس ،... ٍ یَصًت تلٌت،
   .آیذ هی ؿوبس ثِ ایٌتشًت هطجَثیت ػَاهل تشیي اكلی اص یىی ػٌَاى



 تًلذ يب
 

  HTMLایدبد ؿجىِ ٍة سا هذیَى تالؽ ّبی ثشًشص لی ٍ ساثشت وبلیب ّؼتین وِ عشش  -
   World Wide Web: Proposal for a Hypertext Projectخَد سا ثب ػٌَاى 

 .دس آصهبیـگبُ فیضیه رسُ ای اسٍپب دس طًَ ثِ اخشا گزاؿتٌذ
هیالدی دس ًْبیت هٌدش ثِ تَلذ هطیظ ٍة ثش سٍی  1992تالؽ ّبی آًْب دس ػبل 

 .  ایٌتشًت ؿذ
 .تَلذ ٍب رخذادی هْن در عرصِ اطالع رساًی تَد



 
 

 تطت **فشاهتٌی خبكیت اص اػتفبدُ ثب وِ اػت *ای سػبًِ زٌذ یىپبسزِ استجبعی ًظبم ٍة -
 .پشداصد هی هٌبثغ خؼتدَی ثِ ای ؿذُ پزیشفتِ اػتبًذاسدّبی

  اًَاع ٍ ٍیذئَیی ّبی فیلن كذاّب، ّب، سًگ ّب، تلَیش اص اًتضاػی اػت ًوَدی ٍة خْبًی ؿجىِ -
  ّوگبى تطمیك ثشای سا ساُ اعالػبتی ػظین هخضى یه ػٌَاى ثِ یىذیگش ثِ آًْب تشویت ثب وِ ًَؿتبسّب

 .اػت وشدُ فشاّن
 
 
 

*- Multimedia 
  هَػیمی ػىغ، والم، ٍیذئَ، فیلن، ًظیش هٌفشد ٍ هختلف ّبی سػبًِ تشویت ثِ ای سػبًِ زٌذ اكغالش

 ٍاضذ هطلَلی كَست ثِ سایبًِ آٍسی في عشیك اص وِ ؿَد هی اعالق آى خض ٍ اعالػبتی پبیگبّْبی ٍ
.ثبؿذ ؿذُ رخیشُ سلَهی هطولی ثش  

**- Hypertext 
 استجبعی ػبختبس ًَػی فشاسػبًِ یب فشاهتي اص هٌظَس .داسد ّب سػبًِ هیبى پَیب پیًَذ ًَػی ثِ اؿبسُ 

 ثِ پبیگبُ یه اعالػبت اص ثتَاى وِ عَسی ثِ اػت هتَى یب ّب سػبًِ اص ای هدوَػِ هیبى الىتشًٍیىی
وشد پیذا دػتشػی دیگش هشتجظ پبیگبّْبی اعالػبت  



ػَاهل هحبَبیت شبکِ ٍب: 
 سؿذ فضایٌذُ تؼذاد وبسثشاى ؿجىِ ٍة، هیضاى اػتفبدُ اص آى سا ثِ ػٌَاى یىی اص لذستوٌذتشیي ؿىل

 .  ّبی تجبدل اعالػبت دس ثیي وبسثشاى ًـبى هی دّذ
اص دالیل ػوذُ اػتفبدُ اص ؿجىِ ٍة دس ثبصیبثی اعالػبت هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ وشد: 
هٌطلش ثِ فشد ثَدى 
سٍصآهذ ثَدى 
زٌذ سػبًِ ای ثَدى 
دػتشػی ػشیغ ٍ آػبى 
  اًدبم خؼتدَّبی خبهغ 
ٍ... 

 



 URLًشاًی هٌبغ هَرد ًظر 

 

URL: 

Resource Locator Uni form 
 

ّش  . آدسػی اػت وِ كفطِ هَسد ًظش دس ٍة خْبًی ثب آى ؿٌبختِ هی ؿَد: یَ آس ال
 .ًبهیذُ هی ؿَد URLفبیل ثش سٍی ایٌتشًت داسای یه آدسع اػت، وِ 

uniform
uniform
uniform


 :قسمت ايل
 http: HyperText Transport Protocolپرٍتکل اًتقال فراهتي                

شثکِ  /پرٍتکل یا قرار داد هجوَعِ قَاًیي ٍ هقررات استاًذاردی است کِ کِ تواهی اعضای گرٍُ
یک استاًذارد یا پرٍتکل ارتثاطی ترای اًتقال اطالعات  . ترای ترقراری ارتثاط تایذ از آى پیرٍی کٌٌذ

 .ایي پرٍتکل هشخص هی سازد کِ پیام چگًَِ قالة تٌذی ٍ هٌتقل شَد. در صفحات ٍب

 



قسوت دٍم: 
www ثِ هؼٌبی ٍة خْبًی اػت ٍ ًبهی ػوَهی اػت ثشای خذهتگش هیضثبى. 
mftmailایي لؼوت،  هـتول ثش ًبم ػبیت یب كفطِ هَسد ًظش اػت 
Com   ًبم داهٌِ اكلی(Domain )اػت. 



 رایج تریي داهٌِ ّا در آدرض ایٌترًتی: 
 

  داهٌِ هَضَػی
com:  هخفف"commercial"   ،هؼٌبی ثبصسگبًی تدبسی ِ  ث
net:  هخفف"Network" هؼٌبی ؿجىِ ّب، خذهبت ایٌتشًت،ػبصهبى ّب ِ  ث
gov:  هخفف"Governmental"  ثِ هؼٌبی دٍلتی غیش ًظبهی 
edu:  هخفف"Education"  ،ثِ هؼٌبی آهَصؿی 
org:  هخفف"Organization" ،هؼٌبی ػبصهبًْب یب هَػؼبت غیش اًتفبػی ِ  ث
mil:  هخفف"Military" ثِ هؼٌبی ًظبهی 
 

 دامىٍ جغزافیایی
    

 frفرانسه    
  caکانادا 

ایران   ir 
tr ترکیه 



قسمت سًم: 
دس ایي لؼوت، ولیِ اسخبػبت ٍ آدسع ّبی هشثَط ثِ ّش پَؿِ، صیشپَؿِ ٍ كفطِ، دسج هی ؿَد، ثِ 

ِ ّبی  . عَسی وِ آدسع آى سا هٌطلش ثِ فشد هی وٌذ ایي لؼوت گبّی خیلی عَالًی هی ؿَد؛ صیشا الی
ِ ّب ٍ كفطبت ثب . دسًٍی ٍ خشد ؿذُ یه ػبیت سا هی وبٍد ِ ّب، صیشپَؿ  .اص ّن خذا هی ؿًَذ "/"پَؿ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبان وشاوٍ گذاری فزامته    : سبان يب
                     HTML:Hypertext Markup Language 

 
 ػبیش ٍ هذسن یه ثیي دیٌبهیىی استجبط ٍ ثٌذی لبلت سا هذاسن وِ اػتبًذاسد فشاهتٌی صثبى یه پبیِ ثش ٍة

 ًوبیذ هی ػول وٌذ هی ثشلشاس سا تلبٍیش ٍ هذاسن
ِ گزاسی ثشای صثبًی اػت ال ام تی اذ ِ ّبی عشاضی ٍ لبلت تذٍیي ثشای وِ اثشهتي ًـبً   هی وبس ثِ ٍة كفط

  آى ّب، ثب ٍة، كفطِ یه هطتَای وِ داسًذ ًبم (Tag) ثشزؼت صثبى، ایي دػتَسالؼول ّبی .سٍد
ِ گزاسی  .هی ؿَد تَكیف ،ٍة هشٍسگشّبی ثشای كفطِ آى ًوبیؾ ًطَُ ثذیي تشتیت، ٍ ؿذُ ًـبً

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8


 اطالػات حجن رٍزافسٍى افسایش
 
 اعالػبت اًفدبس ثب سا خَاهغ ٍ ثشد هی پیؾ ثِ وٌتشل لبثل غیش ػشػتی ثب سا داًؾ اؿبػِ ٍة ؿجىِ 

  اعالع ساُ دس ّب زبلؾ ثضسگتشیي اص اعالػبت ضذ اص ثیؾ ثبصیبثی وِ عَسی ثِ .اػت ػبختِ سٍثشٍ
 .ؿَد هی هطؼَة ٍة خْبًی ؿجىِ دس ویفیت ثب یبثی

 
  صیبد اعالػبت ضدن .ًیؼت اعالػبت ثِ ثْتش دػتشػی هؼٌی ثِ اعالػبت ثبالی ضدن ثِ دػتشػی ّویـِ 

 .گشدد هی اعالػبت ثبصیبثی دس وبرة سیضؽ ثبػث ٍة، دس
 
 

 .ػبصد هی ضشٍسی سا ؿذُ ثبصیبثی هذاسن اسصیبثی ، ٍة دس اعالػبت اًفدبس
 

 .ػبصد هی آؿىبس سا خؼتدَ كطیص ساّجشدّبی اص آگبّی ضشٍست ٍة دس اعالػبت فضایٌذُ سؿذ 



 :رایج تریي شیَُ ّای دستیابی بِ اطالػات در ٍب تَسط کاربراى
 

   :رٍش ّای غیر رسوی
 هشٍس-
 گشٍّْبی خجشی  -
 دٍػتبى-
-ٍ.... 

 
 :رٍشْای علوی-
 هَتَسّبی خؼتدَ-
 فْشػتْب ٍ ساٌّوبّبی هَضَػی-
 اثش هَتَس خؼتدَ-

 



 استفادٌ اس ابشارَای جستجً در يب: ريشُای علمی
 
 هَتَسّبی خؼتدَ-
 
 ساٌّوبّبی هَضَػی ٍ فْشػت ّب-
 
 اثش هَتَس ّبی خؼتدَ-



 :هَتَرّای جستجَ
اٍلیي ٍ ػبدُ تشیي هَتَس وبٍؽ، اسزی یب آسوی ًبم ثِ ضؼبة هی آیذ وِ اص خولِ ػبدُ تشیي ایضاسّبی  

 خؼتدَی فبیل ّب یب پشًٍذُ ّب دس ؿجىِ ایٌتشًت اػت
هَتَسّبی وبٍؽ یب هَتَسّبی خؼتدَ ًشم افضاسّبیی داسًذ وِ كفطبت ٍة سا  

خؼتدَ هی وٌٌذ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ خبف خَد، وِ هؼوَال ثش اػبع هطل  
.  یب تؼذاد تىشاس ولیذ ٍاطُ هَسد خؼتدَ ثبؿذ، ًتبیح سا ستجِ ثٌذی ٍ ًوبیؾ هی دٌّذ

 :یه هَتَس خؼتدَ ؿبهل ثخؾ ّبی صیش اػت
ًشم افضاسخوغ آٍسی وٌٌذُ ٍ فْشػت وٌٌذُ ػبیت ّب ثب ًبم  ػٌىجَت ّب یب  -

spider or robot 
 crawlerًشم افضاس خضًذُ یب -

 Indexerًشم افضاس ًوبیِ ػبص ٍ ثبیگبًی وٌٌذُ یب -

 Databaseثبًه اعالػبتی یب -

 Rankingًشم افضاس ستجِ ثٌذی ٍ ثبصیبثی اعالػبت یب -



 spider orوزم افشارجمع آيری کىىذٌ ي فُزست کىىذٌ سایت َا با وام  عىکبًت َا یا 
robot 

 
  كفطبت اعالػبت هؼیي، صهبًی فَاكل دس ٍ خَدوبس ٍ پیَػتِ عَس ثِ افضاس ًشم ایي

 ثخؾ ػبیش اختیبس دس آًشا ٍ وٌذ هی آٍسی خوغ ٍ ؿٌبػبیی سا هختلف ّبی ػبیت
 ثِ ػشوـی ٍ دػتشػی ثشای افضاس ًشم ایي .دّذ هی لشاس خؼتدَ هَتَس ّبی

 ثِ ٍ وشدُ اػتفبدُ ٍة كفطبت دس هَخَد ّبی (لیٌه) پیًَذّبی اص كفطبت
 .سًٍذ هی دیگش كفطبت ثِ كفطِ یه اص آى ٍػیلِ



  crawler یا  خشوذٌ افشار وزم-
 

ّب اػپبیذس وِ وٌذ هی هـخق ٍ وٌذ هی ػول اػپبیذس ثشای فشهبًذُ ػٌَاى ثِ وِ اػت افضاسی ًشم  
  لیٌه اص یه وذام وِ گیشًذ هی تلوین ّب وشاٍلش ٍالغ دس .دٌّذ لشاس ثبصدیذ هَسد سا كفطبت وذام
  دًجبل سا آًْب ّوِ اػت هوىي .ؿَد دًجبل داسد، لشاس آى دس ضبضش ضبل دس اػپبیذس وِ ای كفطِ ّبی
  ثِ ثؼتگی كفطِ یه ّبی لیٌه وشدى دًجبل .ًىٌذ دًجبل سا ّیسىذام یب ٍ وٌذ دًجبل سا ثؼضی وٌذ،

 ثِ كفطبت ثؼضی ثِ دػتشػی اخبصُ اػت هوىي ّوسٌیي .داسد خؼتدَ هَتَس اعالػبتی ثبًه ضدن
 .ًـَد دادُ خؼتدَ ّبی هَتَس



 Indexerوزم افشار ومایٍ ساس ي بایگاوی کىىذٌ یا 
 
اعالػبت  . توبم اعالػبت خوغ آٍسی ؿذُ تَػظ اػپبیذس دس اختیبس ًوبیِ ػبص لشاس دادُ هی ؿَد

ثِ ػجبست دیگش هـخق هی وٌذ اعالػبت اص وذام كفطِ . هَسد تدضیِ ٍ تطلیل لشاس هی گیشًذ
 ...اسػبل ؿذُ، زِ ضدوی داسد، ولوبت هَخَد دس آى وذام اػت، ولوبت زٌذ ثبس تىشاس ؿذُ ٍ 

 
 

 Database یا اطالعاتی باوک
ایي دس .ؿَد هی اسػبل اعالػبتی ثبًه ثِ ػبص ًوبیِ تَػظ ؿذُ تطلیل ٍ تدضیِ اعالػبت توبم 

  دادُ پبیگبُ ثبیذ خؼتدَ هَتَس یه .ؿًَذ هی رخیشُ ٍ گزاسی وذ ثٌذی، گشٍُ اعالػبت ثخؾ
  سٍصآهذ سا اعالػبت ٍ دّذ گؼتشؽ آًشا هطتَای ضدن هذام عَس ثِ ٍ ثبؿذ داؿتِ ػظیوی

 .ًگْذاسد
هی هطؼَة ای ٍیظُ اهتیبص آى ثشای خؼتدَ هَتَس یه اعالػبتی ثبًه ثَدى سٍص ثِ ٍ ثضسگی 

 .ؿَد
 



 Rankingوزم افشار رتبٍ بىذی ي باسیابی اطالعات یا 
 
اػت وبسثشاى ػَال ثِ پبػخگَیی آهبدُ خؼتدَ هَتَس ؿذ، اًدبم لجل هشاضل توبم وِ آى اص ثؼذ. 

  هٌظَس ایي ثِ .ؿَد هی ػول ٍاسد ثخؾ ایي وٌذ هی ٍاسد خؼتدَ ثشای سا ای ٍاطُ وبسثش وِ ٌّگبهی
  هـخق ثبؿٌذ، هی هشثَط ؿذُ خؼتدَ هَضَع ثِ وِ اعالػبتی ثبًه دس هَخَد كفطبت توبم اثتذا

 ووتشیي تب استجبط ثیـتشیي اص سا آًْب ٍ ؿَد هی ػول ٍاسد ؿذُ ثٌذی ستجِ ػیؼتن آى اص پغ .هیـًَذ
 .دّذ هی ًـبى وبسثش ثِ خؼتدَ ًتبیح ػٌَاى ثِ ٍ وٌذ هی هشتت استجبط

ّبی پبػخ ًتَاًذ اهب ثبؿذ داؿتِ سا اعالػبتی ثبًه وبهلتشیي ٍ ثْتشیي خؼتدَ، هَتَس یه اگش  
 .ثَد خَاّذ ضؼیف خؼتدَی هَتَس یه وٌذ، اسائِ سا هشتجغی

خؼتدَػت هَتَس یه تپٌذُ للت ثٌذی، ستجِ ػیؼتن ضمیمت دس. 



 
 ساختار یک هَتَر جستجَ

 

        
     

       اثضاسخؼتدَ

          

     

   



 اوًاع مًتًر َای جستجً
 
- هَتَس خؼتدَی ػَهی وِ ثِ كَست ػبم ػولیبت خؼتدَ سا دس توبم ػبیت ّب اًدبم هی دّذ  .

 ..هثل یاَّ، گَگل، آلتاٍیستا ٍ 
 
هَتَس خؼتدَی ػلوی وِ اعالػبت خَد سا  فمظ اص كفطبت ػلوی هی گیشًذ  . 
 ٍ هثل گَگل اسکالر، آکادهیک ریسرچ.. 
 
 ٍ هَتَس خؼتدَی تخللی وِ ثش هَضَع خبكی توشوض داسًذ اص خولِ پضؿىی، ضمَق... 
 هثلmedexplorer ،mwsearch 

 

http://www.medexplorer.com/


چٌد ًوًَِ هَتَر جستجَی ػوَهی: 

 www.google.com 

 www.alltheweb.com 

 www.altavista.com 

 

http://www.google.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/






 ومًوٍ مًتًر جستجًی علمی



 (پششکی)چىذ ومًوٍ مًتًر جستجًی تخصصی

http://www.medexplorer.com 

http://www.medwebplus.com 
http://www.mwsearch.com 

 

http://www.medexplorer.com/


 ومًوٍ مًتًر جستجًی تخصصی



 :راٌّواّای هَضَعی
 

ساٌّوبی هَضَػی ًوبیِ ای اص ٍة ػبیت ّبػت وِ ثش اػبع هَضَع  -  
 .ػبصهبًذّی ؿذُ اًذ

ساٌّوبّبی هَضَػی ٍة ػبیت ّب تَػظ افشاد هتخلق ٍ ثش اػبع هؼیبسّبی   -
 .خبف اًتخبة هی ؿًَذ

هَضَػبت دس ساٌّوبّبی هَضَػی ثِ كَست ػلؼلِ هشاتجی ٍ اص ػبم ثِ خبف   -
 ػبصهبًذّی هی ؿًَذ

سٍیىشد ًوبیِ ػبصی اًؼبًی دس ساٌّوبّبی ٍة، ػجت ؿذُ اػت وِ آًْب ًؼجت ثِ -
هَتَسّبی وبٍؽ وِ فشایٌذ گشداٍسی اعالػبت دس آًْب ثِ كَست خَدوبس ٍ 

 .ثؼیبس ووتشی ثشخَسداس ثبؿٌذ سیضؽ وبرةهبؿیٌی كَست هی گیشد، اص 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8


 
 :ٍیصگی ّای راٌّواّای هَضَعی

 
- دػتِ ثٌذی هغبلت ػبیتْب ثشاػبع گشٍّْبی هَضَػی 
- سثبت ًذاسًذ ٍ ًوبیِ ػبصی تَػظ ًیشٍی اًؼبًی اًدبم هی گیشد. 
هسایا: 
-اعالػبت ثب ویفیت ثیـتش 
- ػَْلت هشٍس ٍ ثبصیبثی اعالػبت 
هعایة: 
- سٍصآهذ ًجَدى اعالػبت 
- ًیبص ثِ آگبّی اص ػبختبس ػلؼلِ هشاتت هَضَػی 
- پَؿؾ ون اعالػبت 



 چىذ ومًوٍ راَىمای مًضًعی

 
 Galaxy (http://galaxy.Com) 
 HotBot Directory (http://hotbot 
 LookSmart (http://www.looksmart.Com) 
 Open Directory Project (http://dmoz.Org) 
 Yahoo! (http://www.yahoo.Com) 
 Google Directory (www. google.Com) 

 

http://galaxy/
http://hotbot/
http://www/
http://dmoz/
http://www/










 اتر هَتَرّای جستجَ
 

اثشهَتَسّبی خؼتدَ یب ثِ صثبى دیگش هَتَسّبی خؼتدَی هبدس تشویجی اص زٌذ هَتوَس  
خؼتدَ ّؼتٌذ وِ ثِ عَس ّوضهبى ثِ خؼتدَ دسثبسٓ یه هَضوَع دس زٌوذ هَتوَس    

ٍ غیشُ هی پشداصًذ ثوِ ػجوبست دیگوش اثوش      Altavista  ٍgoogleخؼتدَ هثل
هَتَسّبی خؼتدَهَضَع ٍ یب ػئَال هوَسد خؼوتدَی ووبسثش سا ثوِ زٌوذ هَتوَس       

 .  خؼتدَ اسػبل وشدُ ٍ ًتبیح یبفتِ ّب سا اص توبم دادُ پبیگبّْبی آًْب ثبصیبثی هی وٌذ



 
دس ٍالغ اثش هَتَسّبی خؼتدَ داسای پبیگبُ اعالػبتی خبف خَد ًجَدُ ٍ ثِ گشدآٍسی 
اعالػبت، ثشسػی، عجمِ ثٌذی ٍ ًوبیِ ػبصی كفطبت ٍة ًووی پشداصًوذ، ثلىوِ ثوِ     

اص . عَس ّوضهبى اهىبى خؼتدَی ػشیغ سا دس زٌذیي هَتَس وبٍؽ فشاّن هی ػبصًذ
 .هـَْستشیي اثش هَتَسّبی خؼتدَ هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ وشد

  
) WWW.mamma.com. mamma: ( 1 

) WWW.metacrawler.com. meta crawler : ( 2 
) WWW.Dogpile.com: (  Dogpile. 3 

) WWW.profusion.com. profusion : ( 4 
com.WWW.Aslkjeeves: ( jeeves. Ask 5 

 

http://www.mamma.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.profusion.com/
http://www.profusion.com/
http://www.aslkjeeves.com/


 :تدٍیي استراتصی جستجَ از طریق
 

 تطلیل هَضَع -1
 آؿٌبیی ثب هفبّین خؼتدَ  -2
 اػتفبدُ اص فٌَى هٌبػت خؼتدَ -3

 



 تحلیل هَضَع -1
 

ثشای تطلیل . ثشای اًدبم یه خؼتدَی هَفك اثتذا هی ثبیؼت هَضَع خَد سا ثِ دسػتی تطلیل وٌیذ -
 :هَضَع، هشاضل صیش ثبیؼتی عی ؿًَذ

 
 هَضَع سا ثِ دلت ثخَاًین تب هغوئي ؿَین آى سا ثِ دسػتی فْویذُ این؛ -1
 
 دلیمب تؼییي وٌین ثِ زِ هیضاى اعالػبت ًیبص داسین؛ -2
 
دلیمب هـخق وٌین  وِ خؼتدَ هب ثشای زِ وبسثشدی اًدبم هی ؿَد؛ خؼتدَی اعالػبت ثشای یه  - 3

 تىلیف دسػی اص خؼتدَی اعالػبت ثشای ًگبسؽ پبیبى ًبهِ هتفبٍت خَاّذ ثَد؛
 
هطذٍدُ ٍ گؼتشُ هَضَع سا ثِ دلت تؼییي ًوبیین؛ گبّی اٍلبت خؼتدَی هب هطذٍد ثِ تطمیمبت دٍ  -4

تـخیق هؼیبسّبی هطذٍد وٌٌذُ ٍ . ػبل گزؿتِ ٍ یب ًتبیح ضبكل اص آى دس یه وـَس خبف اػت
 .هٌظَس وشدى آى ّب دس خؼتدَ هٌدش ثِ دػتیبثی ثِ ًتبیح دلیمتشی هی ؿَد



 :آشٌایی تا هفاّین جستجَ -2
 field/ ًبضیِ: الف

 keywords/ ولیذ ٍاطُ ّب: ة

 subject headings/ ػشػٌَاًْبی هَضَػی: ج



فیلذ/ ًاحیِ : الف 
 ًبضیِ ّب وَزىتشیي اخضای ػبصًذُ پبیگبّْبی اعالػبتی ٍ ًظبم ّبی خؼتدَ ّؼتٌذ

ٍ هدوَػِ ای اصپیـیٌِ ّب یه  record/هدوَػِ ای اص ًبضیِ ّب یه پیـیٌِ 
 .سا هی ػبصًذ file / پشًٍذُ

 دفتشزِ ساٌّوب یه پشًٍذُ اػت وِ اص تؼذادی پیـیٌِ تـىیل ؿذُ ات
 ّش پیـیٌِ داسای ًَاضی اػن، تلفي ٍ آدسع اػت





 کلید ٍاشُ ّا:  ب
 
دس . ولیذٍاطُ ّب ولوبت ؿبخلی ّؼتٌذ وِ ثِ ؿوب هی گَیٌذ ثِ دًجبل زِ ثگشدیذ-

 ّش هَضَع تؼذاد هطذٍدی ولیذ ٍاطُ ٍخَد داسد؛
ّش اًذاصُ اص ٍاطُ ّب ٍ ولیذ ٍاطُ ّبی خبف تش هشتجظ ثب هَضَع اػتفبدُ وٌین ثِ -

 ّوبى هیضاى اص ًتبیح دلیك تشی ثشخَسداس خَاّین ؿذ؛ 
ثْتشیي ساُ ثشای تـخیق ایي وِ یه ولوِ ولیذ ٍاطُ اػت یب خیش، ًگبُ وشدى آى -

اگش آى ولوِ اعالػبت خبكی اص هَضَع اسائِ ًوی . ولوِ دس ثبفت هَضَع اػت
 دّذ، پغ آى ولوِ ولیذ ٍاطُ ًیؼت؛

ولیذ ٍاطُ هی تَاًذ ّش ٍاطُ هَسد ًظش ؿوب هثل ػٌَاى، ًَیؼٌذُ، ًبؿش یب هَضَع -
 ثبؿذ؛

ثِ ... پیـٌْبد هی ؿَد اػبهی اؿخبف، ًبم ّبی خبف ػبصهبى ّب، اسگبًْب، وبالّب ٍ -
 عَس دلیك ٍ وبهل ٍاسد ؿًَذ



 کذام ٍاشُ ّا، کلیذٍاشُ ًیستٌذ
 
 .  دس ًتبیح خؼتدَ، تبثیشی ًذاسًذ... ضشٍف اضبفِ، ضوبئش، ضشٍف تؼشیف ٍ -
ثؼضی اص ٍاطُ ّبی ثؼیبس هتذاٍل، دس هَتَسّبی خؼتدَ ٍ ساٌّوبّبی هَضَػی -

هی  stop wordsثِ ایي ٍاطُ ّب، ٍاطُ ّبی غیش هدبص یب . ًوبیِ ًوی ؿًَذ
هؼوَال هَتَسّبی خؼتدَ ٍ ساٌّوبّبی هَضَػی فْشػت ٍاطُ ّبی غیش  . گَیٌذ

 .  هدبص خَد سا اسائِ هی دٌّذ
 :ثشخی اص ایي ٍاطُ ّب ػجبستٌذ اص-
 ...ثشای، دس، یب، ثب ٍ:  دس فبسػی-

 …,About, and,as,at,for,in: دس اًگلیؼی



هثال: 
 دٍراى هشرٍطیتدر تاریخ اجتواعی ایراى تحلیل ٍ تررسی 

 
 هَش آزهایشگاّی در التیام زخن تر اساًس آٍیشي تررسی اثر هَضعی

 سفیذ
 
 آب هجازیاز دیذگاُ استاى خَزستاى در  کشت ًیشکرارزیاتی ٍضعیت 
 

 ولیذ ٍاطُ: آثی



سرعٌَاى ّای هَضَعی: ج 
ػشػٌَاى ّبی هَضَػی ٍاطُ ّبی پزیشفتِ ؿذُ هَضَػبت ّؼتٌذ 
  خؼتدَ اص عشیك ػشػٌَاى دلیك اػت ٍ ًتبیح آى ثؼیبس هشتجظ اػت اهب ّیر

 خؼتدَگشی ًوی تَاًذ توبهی ٍاطُ ّبی هَضَػی پزیشفتِ ؿذُ سا ضفظ ثبؿذ  
  هؼوَال دس ّش پبیگبُ اعالػبتی فْشػت ٍاطُ ّبی هَضَػی دس یه ثبًه اعالػبتی

یب ثب  subject heading list/ ثِ اػن فْشػت ػشػٌَاى ّبی هَضَػی
 ٍخَد داسد Topics /  ٍ یب هَضَػبت  thesaurus/ اػن اكغالضٌبهِ 



 
 :استفادُ از فٌَى هٌاسة جستجَ -4

 
 

 خؼتدَ اص عشیك ػولگشّبی ثَلیي -1
 خؼتدَی ػجبستی -2
 خؼتدَی هدبٍستی -3
 خؼتدَی هیذاًی -4
 خؼتدَی صثبى عجیؼی -5
 خؼتدَ اص عشیك وَتبُ ػبصی -6
 خؼتدَ اص عشیك سیـِ ػبصی -7

 
 



 :جستجَ از طریق عولگرّای تَلیي -1
 

ػولگشّبی ثَلیي ضشٍف یب ًـبًِ ّبیی ّؼتٌذ وِ وبسثش ثِ ٍػیلِ آًْب ثیي ولوبت ٍ 
ٍاطُ ّبیی وِ ثِ ػٌَاى فشهَل خؼتدَ ٍاسد وشدُ اػت استجبط هٌغمی ثشلشاس هی  

 .وٌذ
اص عشیك ایي ػولگشّب هیتَاى هفبّین هختلف سا ثوٌظَس گؼتشدُ وشدى یب هطذٍد وشدى  

ػولگشّبی ثَلیي . داهٌِ خؼتدَ  ثب ّن تشویت وشد ٍ ثِ ًتبیح دلیمتشی دػت یبفت
 :ػجبستٌذ اص

 
AND , OR , NOT                            



   :(ٍ)AND  عولگر
هفبّین تشویت عشیك اص سا خَد خؼتدَی داهٌِ تَاى هی ػولگش ایي اص اػتفبدُ ثب، 

  .وشد هطذٍد ٍ اخق
اػت آهذُ هذسن دس ّب ولیذٍاطُ آى توبهی وِ الالهی فمظ ػولگش ایي اص اػتفبدُ ثب 

 .ؿًَذ هی ثبصیبثی
ثب وِ هفبّیوی تؼذاد زِ ّش AND تؼذاد ثبؿٌذ، ثیـتش ؿًَذ هی تشویت ثبّن 

 .ثَد خَاٌّذ ووتش ؿًَذ هی ثبصیبثی وِ هذاسوی
خبی ّش دس اػت هوىي ؿًَذ هی تشویت ػولگش ایي تَػظ وِ ّبیی ٍاطُ ولیذ  

 .ثبؿٌذ داؿتِ لشاس سوَسد
ػولگش AND پشػؾ یه هختلف ّبی خٌجِ ٍ هتفبٍت هفبّین تشویت ثشای هؼوَال 

  ولیِ وِ اػت ایي AND ػولگش اص اػتفبدُ ثب هفبّین تشویت الصهِ .سٍد هی وبس ثِ
 .ثبؿٌذ داؿتِ ضضَس هذاسن دس ؿذُ تشویت هفبّین

كَست ثِ خؼتدَ هَتَسّبی خلَكب ٍ اعالػبت ثبصیبثی ّبی ًظبم اص ثؼیبسی دس 
 . .ؿَد هی گشفتِ ًظش دس اپشاتَس ایي ولوبت ثیي فبكلِ ثب ٍ فشم پیؾ

 
هثبل: 

 



Television AND Violence 
 (فضبی ّبؿَس صدُ)

 

 

 

Violence       

         

 

    

Television       

                             

                        

 





 عولگرOR (یا: ) 
 
  اختوبع دٍ هدوَػِ دس ٍالغ هٌدش ثِ هدوَػِ ای هی ؿَد وِ ولیِ  ػٌبكش دس ّش

 .هی ًبهٌذ ORوذام اص هدوَػِ ّب سا دس خَد داؿتِ ثبؿذ ٍ ایي ػولگش سا 
 ػولگشOR ثش خالف ػولگشAND   ثبػث گؼتشدُ ؿذى داهٌِ خؼتدَ  ٍ ثبصیبثی

 .الالم ثیـتشهی ؿَد
  اػتفبدُ اص ایي ػولگش ثذیي هؼٌبػت وِ توبهی هذاسوی وِ ّش وذام اص ولیذٍاطُ ّب

 دس آًْب آهذُ ثبؿذ ثبصیبثی ؿَد
 ػولگشOR  سٍدهؼوَال ثشای تشویت هفبّین هـبثِ، هتشادف یب ثشاثش ثِ وبس هی. 
(ؿغل یب وبس ( )occupation or job) 
ایي ػولگش ثشای ؿىل ّبی هختلف اهالیی ثِ وبس هی سٍد. 
(organization or organisation) 
ایي ػولگش ثشای اكغالضبت هشتجظ اص ًظش هؼٌبیی ثِ وبس هی سٍد. 
(psychology or psychiatry) 

 

 
 



هثبل :Iran Or Persia 
ؿبهل ول فضبّب 

  

 

 

Persia     

 

    

Iran                   

                             

            

 





 عولگرNOT (ًِ):   
ایي ػولگش ثِ هؼٌبی ضزف یه هفَْم اػت 
 اص عشیك ػولگشNOT  داهٌِ خؼتدَ سا هی تَاى ثِ ولیذ ٍاطُ ّبی هـخلی

 . هطذٍد وشد
  ایي ػولگش داهٌِ خؼتدَ سا ثب ثبصیبثی هذاسوی وِ فمظ ضبٍی ولیذ ٍاطُ اٍل ٍ فبلذ

 .ولیذ ٍاطُ دٍم اػت هطذٍد هی وٌذ
ؿیوی آلی ًِ ؿیوی هؼذًی: هثبل 



از طریق پراًتس عولگرّا جستجَی ترکیثی: 
 
اص عشیك خؼتدَی تشویجی .خؼتدَ ّبی تشویجی اص ثبصیبثی هَاسد غیش هشتجظ خلَگیشی هی وٌٌذ

)( ثؼیبسی اص اثضاس ّبی وبٍؽ اص عشیك پشاًتض .هی تَاى ػولگش ّبی ثَل سا ثب ّن تشویت وشد
 :ثِ ػٌَاى هثبل. زٌیي اهىبًی سا دس اختیبس لشاس هی دٌّذ

 
Iran OR Persia) AND (History OR Islam)) 

 
 ِّوبًغَس وِ دس هثبل هـبّذُ هی ؿَد اص عشیك ثِ وبسگیشی پشاًتض ٍ تشویت هفبّین فَق ولی

دس آًْب ثِ وبس سفتِ اػت ثِ ػٌَاى   Persiaیب  Iranكفطبت ٍثی وِ ولیذ ٍاطُ ّبی 
ثب ولیذ ٍاطُ ّبی هدوَػِ ای دیگش وِ دس آى   ANDهدوَػِ ای ٍاضذ اص عشیك ػولگش 

History  یبIslamاػتفبدُ اص پشاًتض صهبًی اسصؽ داسد وِ .ثِ وبس سفتِ اػت تشویت ؿذُ اًذ
ثب ّن  ORثخَاّین هدوَػِ ّبی خذاگبًِ ای اص ولیذ ٍاطُ ّبی هتشادف سا وِ اص عشیك ػولگش 

 .ثب ّن تشویت وٌین  NOTیب  AND هشتجظ ؿذُ اًذ اص عشیك ػولگش ّبی 
  

 



  :جستجَی عثارتیـ 2
 
ثِ ؿوب ًظش هَسد ّبی ٍاطُ وِ وٌیذ ثبصیبثی سا هذاسوی دّذ هی اهىبى ؿوب ثِ ػجبستی خؼتدَی  

 .خؼتدَؿًَذ ّن وٌبس دس ٍ ایذ وشدُ ٍاسد وِ تشتیجی ّویي
تؼییي اعالػبت ثبصیبثی فشایٌذ دس سا ولوبت ضضَس تشتیت  تَاى هی ػجبستی خؼتَی اص اػتفبدُ ثب 

   .وشد
وشد؛ خؼتدَ سا ػجبست یه یب ولوبت اص ای صًدیشُ تَاًیذ هی ػجبستی خؼتدَی اص اػتفبدُ ثب 
ػولگش عشیك اص خؼتدَ ثب ػجبستی خؼتدَی AND هٌغك ثب سا ولوِ دٍ ٍلتی .اػت هتفبٍت 

AND َاػت هوىي اهب داسًذ ٍخَد ؿزدُ خؼتدَ هذسن دس ضشٍستب ولوِ دٍ آى وٌیذ هی خؼتد  
 ثِ ّبی ٍاطُ ػجبستی خؼدَی دس اهب.ثبؿذ هَضَع دس دیگشی ٍ ػٌَاى دس یىی هثال .ًجبؿٌذ ّن وٌبس

 .اػت گش خؼتدَ ًظش هَسد وِ ؿًَذ هی خؼتدَ تشتیجی ّوبى
فشاٍاى وبسثشد افشاد اػبهی ًـشیبت، ، ػبصهبًْب هثل خبف اػبهی ثبصیبثی ثشای ػجبستی خؼتدَی 

 "World Health Organization "داسد
  ولی عَس ثِ اهب.ؿًَذ هی هـخق خبكی ّبی ًـبًِ عشیك اص هختلف پبیگبّْبی دس لبثلیت ایي  

   .گیشًذ هی لشاس اتؼتفبدُ هَسد هٌظَس ایي ثشای پشاًتض یب ” ” گیَهِ ّبی ػالهت
 



 :Proximityجستجَ هجاٍرتی -3
 
 خؼتدَی هدبٍستی ؿبهل ولیذٍاطُ ّبیی هی ؿَد وِ وبسثش هی خَاّذ ًضدیه

 .یىذیگش ثیبثذ
دس ایي خؼتدَ هی تَاى اًتظبس داؿت هذاسن هشتجظ تشی ثبصیبثی ؿًَذ. 
دس ثؼضی پبیگبُ ّبی اعالػبتی هی تَاى فبكلِ ثیي ولوبت سا ًیض تؼییي ًوَد. 
 ٍاطُ ّبیNEAR,ADJ  ٍ ًضدیه، ّوشاُ، ّوبى... 

 
Kidney N heart 
Learning N5 philosophy 



 :Field searchingجستجَی هیذاًی  -4
 

 خؼتدَی هیذاًی تَاًبیی هطذٍد وشدى خؼتدَ ثِ فیلذی خبف اػت
 .اػت... هْوتشیي فیلذّبی ًظبم ّبی اعالػبتی ؿبهل فیلذ ػٌَاى، هَضَع، هَلف ٍ 

تَاًبیی هطذٍد وشدى خؼتدَ ثِ فیلذی هؼیي هیضاى سثظ هذاسن ثبصیبثی ؿذُ سا افضایؾ  
 .هی دّذ



 :Natural Language Searching جستجَی زتاى طثیعی-5
 
خؼتدَ ثِ صثبى عجیؼی ثش پبیِ پشداصؽ ثِ صثبى عجیؼی ثٌب ًْبدُ ؿذُ اػت. 
  ِدس ایي ؿیَُ، ولیذ ٍاطُ یب هفبّین ولیذی ٍ هْن اص هتي ػَال اػتخشاج ًوی ؿًَذ ثلى

 .ػَال ثِ ّوبى كَست هغشش ؿذُ ثِ ػیؼتن دادُ هی ؿَد
 ،ًظبم ّبی خؼتدَ ثِ صثبى عجیؼی اص سٍؽ ؿوبسؽ ٍاطُ ّب، تؼذاد ٍاطُ ّبی دس یه هذسن

 .تىشاس آى ٍاطُ ّب، ضزف ولوبتی وِ هْن ًیؼتٌذ ٍ هَاسد هـبثِ اػتفبدُ هی وٌٌذ
ّش زِ یه هفَْم ثیـتش دس یه هذسن ثبصیبثی ؿَد ٍصى ثیـتشی ثِ آى دادُ هی ؿَد. 
هثبل: 

Who won literature noble prize in 2014? 
 ًوًَِ ّبیی اص هَتَسّبی خؼتدَ ثِ صثبى عجیؼی

www.ask.com 

www.homerweb.com 
www.answerbus.com 

http://www.ask.com/
http://www.homerweb.com/


6- کَتاُ سازی(Truncation) 
 
  ُوبهپیَتش ّویـِ ػیٌب ّوبى ٍاطُ ای سا خؼتدَ هی وٌذ وِ ثِ آى ٍاسد ؿذ

 ٍ تَاًبیی تـخیق تفبٍت هیبى كَست ّبی هختلف یه ٍاطُ سا ًذاسد. ثبؿذ
  ثب اػتفبدُ اص لبثلیت وَتبُ ػبصی ٍ ٍاسد وشدى ثخـی اص ولوبت هی تَاًین

، اػن ٍ كفت، خوغ ٍ هفشد، كَست ّبی هختلف ًگبسؿی  هـتمبت ولوبت 
 .سا خؼتدَ وٌیذ... یه ٍاطُ ٍ 

هی ؿَدداهٌِ خؼتدَی هب گؼتشدُ تش  ثب اػتفبدُ اص وَتبُ ػبصی.   
زَى وَتبُ  .دس ٌّگبم وَتبُ ػبصی ولیذ ٍاطُ ّب ثبیذ دلت الصم سا ثِ ػول آٍسد

 .ػبصی ثیؾ اص ضذ هَخت ثبصیبثی اكغالضبت ًب هشثَط خَاّذ ؿذ
  ثب اػتفبدُ اص وَتبُ ػبصی ّن هی تَاى سیـِ ولوبت ٍ ّن یه یب زٌذ وبساوتش

 .هیبًی ولوبت سا خؼتدَ وشد



اهب ػوَهب  . ّش پبیگبُ اعالػبتی ػالهت خبكی سا ثشای وَتبُ ػبصی هی ؿٌبػٌذ
 .ثشای ایي هٌظَس اػتفبدُ هی ؿًَذ $ٍ * ػالهت ّبی 

Behav* Behavior, Behaviour, Behavioural, 
Behaiourism,… 

Comput* computer, computing, computerize , … 



 (:wildcard)ریشِ سازی -7
 
 اػتفبدُ اص ایي اپشاتَس ثِ وبسثش اخبصُ هی دّذ تب ولوبتی سا ثبصیبثی وٌٌذ وِ فمظ دس

 .یه یب دٍ ضشف ثب یىذیگش فشق داسًذ
اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ثبػث ثبصیبثی ّش دٍ ضبلت ولوِ هَسد ًظش هی ؿَد 
  ایي سٍؽ ثیـتش دس هَسد ولوبتی وِ دس اًگلیؼی ثشیتبًیبیی ٍ اًگلیؼی آهشیىبیی

 .اهالی هتفبٍت داسًذ ثِ وبس هی سٍد

Wom*n (woman , women) 

Colo*r(color , colour) 
Ne*t (next,nest,neat) 

 



َراّکارّای تْثَد جستج: 
پبیگبُ اعالػبتی هتٌبػت ثب هَضَع هَسد ًظش خَد سا اًتخبة ًوبییذ 
سٍؽ خؼتدَ دس ًظبم هَسد ًظش خَد سا اص عشیك هٌَی ووه فشاگیشیذ 
هَضَع هَسد ًظش سا ثِ عَس دلیك هـخق ًوبییذ 
تب ضذ اهىبى هَضَع سا اخق ٍ هطذٍد ًوبییذ 
هفبّین هْن سا دس هَضَع هَسد خؼتدَ تـخیق دّیذ 
ولیذ ٍاطُ ّبیی وِ هفبّین هَسد ًظش ؿوب سا تؼشیف هی وٌٌذ اًتخبة ًوبییذ 
  هتشادف ّب، اكغالضبت هشتجظ ٍ ػبیش ٍاطُ ّبیی وِ هی تَاًذ خؼتدَ سا هطذٍد ٍ ثِ ثبصیبثی ثْتش

 ووه وٌٌذ دس هذظش داؿتِ ثبؿیذ
ٍ  سا ثِ وبس ثشیذ... ساّجشدّبی خؼتدَ اص خولِ ػولگشّبی ثَلیي، سیـِ ػبصی. 
الالم ثبصیبثی ؿذُ سا هَسد اسصیبثی لشاس دّیذ 
دس كَست ًیبص ٍ ػذم ثبصیبثی الالم هٌبػت، ساّجشد خؼتدَی خَد سا تغییش دّیذ. 
  دس كَست اػتفبدُ اص هَتَسّبی خؼتدَ ٍ ػذم ثبصیبثی الالم هٌبػت، ػول خؼتدَ سا دس هَتَس

 .خؼتدَی دیگشی تىشاس ًوبییذ



هٌابغ: 
1-  تشخوِ ػیویي  . دٍسُ همذهبتی آهَصؽ خؼتدَ دس ٍة(. 1382)زوجشلیي، آلي

 .اصهبى اػٌبد ٍ وتبثخبًِ هلی خوَْسی اػالهی ایشاى: تْشاى. ًیبصی
2-  ًظبم ّب ٍ سٍؽ ّب: ثبصیبثی پیَػتِ(. 1385)ػلیدبًی، سضین ، دّمبًی، لیال  .

 .ًـش وتبثذاس: تْشاى. صّیش ضیبتی: ٍیشاػتبس ػلوی
3-  ًـش : تْشاى. ًظبم ّبی اعالػبتی ٍ هفبّین هشتجظ(. 1387)ػلیدبًی، سضین

 .وتبثذاس
3- 
4- دػتشػی اص  . وبسگبُ آهَصؿی هْبسّبی خؼتدَ دس ٍة(. 1394)كفبّیِ، ّبخش

 /www.lisna.ir:عشیك



 

 

 

 با تشکر از تَجِ شوا
 

 


