
جستجو و بازیابی 
 پیشینه 

ه اهی ر صف هاج ر  دکت  



 پیشیىٍ پژيَص
 

ٌِپبیبى دس ٍیظُ ثِ ٍ پظٍّص یک قسوتْبی هْوتشیي اص تحقیق پیطی 
  .ّبست ًبهِ

اختصبظ خَد ثِ سا پظٍّطْب حدن اص هْوی ثخص هؼوَال کِ قسوت ایي 
 .است تذٍیٌص ٍ آى خستدَی ثشای خبصی هْبست ًیبصهٌذ دّذ، هی

ثیٌص تب کٌذ هی کوک هحقق ثِ تحقیق، پیطیٌِ داسد اػتقبد دیَئی خبى 
 کٌذ پیذا تحقیق هَضَع هختلف ّبی خٌجِ ثِ ًسجت ػویقی

 

 
 

 



 اَمیت پیشیىٍ کايی
 

ػٌَاى تذٍیي ٍ هَضَع اًتخبة اص ثؼذ ٍ تحقیق اًدبم اص قجل هحقق، یک 
 اسٌبد، ٍ هذاسک ثِ هشاخؼِ ثب کِ داسد ًیبص تحقیق، طشح ًگبسش اص قجل ٍ

 آگبّی است، کشدُ اًتخبة تحقیق ثشای کِ ای هسئلِ ٍ هَضَع پیشاهَى
   .دّذ گستشش سا خَد

تحقیق صهیٌِ دس هطبثِ یب ٍ قجلی ّبی پظٍّص کٌذ هی کوک اٍ ثِ اهش ایي 
 ٍ کبسی دٍثبسُ اص خلَگیشی هَخت خَد اهش ایي کِ کٌذ ضٌبسبیی خَدسا

 .ضَد هی تکشاسی تحقیقبت

 
 

 



 َذف از وگارش پیشیىٍ 
 

 اصّذف اص گٌدبًذى ثخص پیطیٌِ تحقیق، ػجبست است  : 

تحقیق ّبی قجلی ثب هسئلِ  اطالػبت پظٍّصهٌطقی هیبى ثشقشاسی استجبط . 1 
 .پظٍّطگش

 .ثشای هسئلِ تحقیقتدشثی دست یبثی ثِ چبسچَة ًظشی ٍ یب . 2 

 .ّبی گزضتِ ّبی تحقیق هَسد استفبدُ دس پظٍّص آضٌبیی ثب سٍش. 3 

 
 

 



 تُیٍ پیشیىٍ
 

 یب هَضَػی ثبیذ پیطیٌِ تْیِ کٌین؟دس ثبسُ چِ هطلجی 

 ػجبسات ٍ اصطالحبت ثِ سا تحقیق ػٌَاى است ثْتش اثتذا کبس ایي ثشای•
 اصطالحبت ٍ ػجبسات اص یک ّش ثشای سپس ٍ کشد تدضیِ آى دس هٌذسج

 سا (فبسسی اصطالحبت یب لغبت فشٌّگ کوک ثِ ٍلَ) فبسسی هتشادفبت
 .ًوَد تْیِ

 هَثش ثسیبس ٍاطُ کلیذ طشاحی دس تَاًذ هی کِ هْوی هْبستْبی اص یکی•
 ثب هشتجط ًظشیبت ثب آضٌبیی ثَاسطِ کِ است اًتضاػی تفکش تَاًبیی ثبضذ

 .ضَد هی تقَیت ضَد هی اًدبم تحقیق آى دس کِ ای صهیٌِ

 



 تُیٍ پیشیىٍ
هثبل : 

ثِ اقذام ساًٌذگی ٍ ساٌّوبیی قَاًیي اص تخلف ثبسُ دس کِ تحقیقی 
  ٍ اًحشاف ثب هشتجط تحقیقبت کِ ثذاًذ ثبیذ کٌذ هی پیطیٌِ خستدَی

 لحبظ ثِ الاقل تَاًذ هی (ساًٌذگی خشائن ٍ تخلفبت اص اًتضاع) سٍی کح
 .ثبضذ هْن ًظشی

 

 



 تُیٍ پیشیىٍ
 

هَاخِ آى ثب داًطدَیبى اص کثیشی تؼذاد کِ هْوی ثسیبس هطکل 
 .است خستدَ ثشای اًگلیسی هٌبست ّبی کلیذٍاطُ طشاحی ّستٌذ،

پیطیٌِ خستدَی ٌّگبم دس کِ اًگلیسی ّبی کلیذٍاطُ اص کبس ایي شایث 
 استفبدُ ضَد هی اسائِ فبسسی چکیذُ ثب ّوشاُ فبسسی ّبی پبیگبُ دس

 فبسسی ّبی پبیگبُ هثبل .ضَد

تخصصی اصطالحبت فشٌّگ اص استفبدُ ًیض لضٍم صَست دس 
 .گشدد هی پیطٌْبد هشتجط



 خًب را از کجا جستجً کىیمپیشیىٍ 
 

  هٌبثغ اطالػبتی آًالیي 

هٌبثغ اطالػبتی چبپی 



 اطالعات علمیپایگاٌ َای 

 

 کِ یکپبسچِ صَست ثِ هشتجط ٍ گًَبگَى اطالػبت اص ای رخیشُ
 پذیذ سایبًِ تَسط سا اطالػبت سشیغ ثبصیبثی ٍ خستدَ اهکبى

 . هی آٍسد



 اصًل بازیابی اطالعات 

 صَست صهبًی اطالػبت ثِ دستیبثی تشیي دقیق ٍ ثْتشیي 
 کلوبت تشیي کلیذی ٍ تشیي هٌبست اص ضوب کِ گیشد هی

 .کٌیذ استفبدُ خستدَ ثشای
  
 ی حَصُ تخصصی ّبی ًبم ٍ ّب ٍاطُ کلوبت، ثْتشیي  

   .ضوبست ًظش هَسد ػولی
  

 فبسی صثبى دس چِ ... ٍ سثط ٍ اضبفِ حشٍف افؼبل، ضوبیش، 
 ضوب خستدَی ی ًتیدِ دس اًگلیسی صثبى دس چِ ٍ

 .داضت ًخَاٌّذ تبثیشی



 اساس بازیابی اطالعات 

 :عملگرهای بول 

And 

OR 

Not 

 



 فارسیعلمی پایگاَُای اطالعات 

  پایگاُ فْرستگاى ًواهتي 

 (هگیراى)پایگاُ اطالعات ًشریات کشَر  

 (سیَیلیکا)هرجع داًش  

 (ًَرهگس)پایگاُ هجالت تخصصی  

 پایگاُ اطالعات علوی جْاد داًشگاّی 

 پایگاُ ّای اطالعاتی هرکس هٌطقِ ای اطالع رساًی علَم ٍ فٌاٍری 
 



   پایگاٌ فُرستگان ومامته



(مگیران)پایگاٌ اطالعات وشریات کشًر   
 



(وًرمگس)پایگاٌ مجالت تخصصی   
 



(سیًیلیکا)مرجع داوص   
 



 پایگاٌ اطالعات علمی جُاد داوشگاَی



  

پایگاه های اطالعاتی مرکز منطقه ای اطالع رسانی 
 علوم و فناوری



 پایگاَُای اطالعات علمی  التیه

 پبیگبُ ّبی تخصصی

 ACM  (Computer science, Engineering, Mathematics) 

 ACS (Chemistry& Chemical Engineering) 

 AIP (Physics) 

  



ACM 



ACS 



AIP 



 پایگاَُای اطالعات علمی  التیه

 پبیگبُ ّبی ػوَهی 

 Science Direct 

 Taylor & Francis 

 Springer  

 Wiley  

 Sage 



Science Direct 
 



Taylor & Francis 
 



Springer 



Wiley 



Google 
http://www.google.com/ 

که هستند فعال شبکه در زیادی جستجوی موتورهای امروزه 
 خود شیوه به و دارند را خود خاص جستجوی الگوی یک هر
 از یکی.پردازند می موردنظر سایتهای جستجوی به

 دارد نام گوگل جستجو موتورهای مفیدترین و پرکاربردترین
 تعداد بر روز هر خود خاص سرویسهای و ویژگیها با که

 یکبار برای حداقل هم شما تردید بدون .افزاید می خود کاربران
 ساده صفحه و است خورده com.google.//www:http به گذرتان

 جستجوگری .اید دیده را جستجوگر این پرقدرت حال عین در و
  .کند می پشتیبانی دنیا زبانهای ازبیشتر که

 

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


 Google جستجَّای طثقِ تٌذی شذُ در  
  

تایج کِ هایلیذ اگر اشٌذ، تر علوی ٍ تر دقیق شوا جستجَّای ً  ت
یذ هی ً DIRECاز تَا TORY.G OOG LE .COM ُایي در .کٌیذ استفاد 

یٌترًتی سایتْای از فْرستی آدرس ا ا  آًْا هَضَعات تِ تَجِ ت
ئِ را  :هثال .شَد هی ا

http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Geography  
 .را تا تقسین تٌذی هَضَعی ًوایش هی دّذ جغرافیاسایتْای هرتَط تِ توام 



Google Scholar 

Google   جستجَگر علوی را ارائِ کردُ است کِ از ّوِ  جستجَگرّای علوی
 .  فعلی جاهعترٍ کاهلتراست

Google Scholar   ایي اهکاى را تِ شوا هی دّذ کِ جستجَی کاهلی در هٌاتع
 .  داًشگاّی،علوی ٍ کتاتخاًِ ّای هَجَد در شثکِ اًجام دّیذ

 تِ شوا سؤال تِ پاسخ اساس تر آى ًتایج کٌیذ، جستجَهی را ای کلوِ کِ ٍقتی
 هَتَر ایي تخصَص ٍیژگی .شَد هی دادُ ًوایش تٌذی اٍلَیت صَرت

  ّای پایگاُ سرٍیسْای از کِ است هقاالت تِ ارجاعات تعذاد ارائِ جستجَ،
 .تاشذ هی Scopus , Web of science هاًٌذ  استٌادی



 تسرگتریي دایرُ الوعارف رایگاى در شثکِ (Wikipedia)پذیا  ٍیکی

 تیشتررایگاى در ٍب است، کِ  online ٍیکی پذیا تسرگتریي دایرُ الوعارف
 پیذا کرد، ًسخِ ّای هختلفهَضَعات را هی تَاى در آى 

 . ٍیکی پذیا تِ زتاى ّای هختلف از جولِ فارسی ٍجَد دارد 
اگردرتارُ .هفیذ است ( لیٌکْای)هقاالت هَجَد در ٍیکی پذیا دارای پیًَذّا

هَضَع خاصی اطالعات زیادی ًذاریذ، تْتریي ٍ سریعتریي هٌثع جستجَی  
 .  اطالعات ترای شوا ٍیکی پذیا خَاّذ تَد

ٍ  یسٌذکِ کارتراى داٍطلة آى را هی ًَ است دایرُ الوعارف رایگاىٍیکی پذیا 
 عالقِ ٍ تَجِ عوَم تِ  هی تَاى هٌشا اصلی آى را

   .ات داًستاطالع



DIRECTORY OF OPEN ACCESS 
JOURNALS  

DOAJ 

http://www.doaj.org/ 

 ًشریات دسترسی آزاد از ایي طریق قاتل دسترسی هی تاشٌذ



http://www.bentham.org/open/JrnlsBySub.htm 

BENTHAM OPEN  

 یکی از ًاشراى تسرگ ًشریات دسترسی آزاد

 



H T TP:// WWW.PD F - SEARCH - ENGINE.COM  

الثتِ در خَد سایت  PDF.ترای یافتي هٌاتع تِ صَرت  هَتَر جستجَیی است
پشتیثاى ایي سایت . آى تر رٍی کتاتْای الکترًٍیکی تاکیذ تیشتری دارد

 .  شرکت گَگَل است

pdf-search-engine  



HTTP://WWW.ANSWERS.COM  

هی تَاى گفت یک هَتَر جستجَی تا حذٍدی َّشوٌذ است کِ در ًتیجِ 
جستجَ تِ جای دیذى فْرستی از سایتْای هرتَط تِ کلوِ هَرد جستجَ، در 

ِ ای تِ طَر هستقین تِ شوا جَاب دادُ هی شَد  .  صفح
 


