
 
 

 جستجوی حرفه ای اطالعات در اینترنت

بسیاری از دانشجویان جهت دستیابی به  االعاهام رهورد نخهد دهود دسهت به  دارهان اواهم ت سهاید روجورمهای جسهتجو رهی  هون                 

ت ااما پی ا کددن رطلب رورد نخهد به  سه تی ارپانرهاید اسهت  ارها ااهد رها رههارم کهاسی را در جسهتجوی ایهتدنتهی دا هت  با هی                 

خهد دهود دسهت یهابی   به  منهیر رهخهور ت بهدای اسهت اد  وهویه از روجورمهای            بی  ک رهی جهوانی  به  را تهی به  رطارهب رهورد ن       

جسههتجو  رهها بایهه  ابتهه ا بهها الههدز کههار ایههر روجورمهها ن ههها با ههی  جهها بتههوانی  از نن بهه  نوههو ا سههر بهههد  رههه   ههوی   منههانطور کهه   

م کلیهه ی روجههود در زنهه  ت کلنهها مههای ر تلهه  سههد رههی ت مههد روجههور جسههتجوی دی ههدی بهه  سههایت (Google)دانیهه   اواههم  رههی

کهه   بدهه  از   رههی  indexبههه ی یها در اوهطع      ت سههرد دسهت   (cache) مهها را در بانهک االعاهاجی دههود  دیهد     وه وام سهایت  

 . ههههود ارپانههههام بسههههیاری را در جسههههتجو در نخههههد ادسههههت بههههه ی  هههه    هههها  رههههی ایهپههه  ایههههر االعاههههام  ال  هههه  

 یها رهًعص وه واجی که  در اههوان     .مها روجهود اسهت    کلنه  دهاد در نن  ما ایر است ک  و واجی ریسهت  هون  که  یهک      جدیر نن ساد 

(title) یها رطهار ی که  بها سدرهت داوهی رًهم پهی دی اد یها تترد یها اکسهم ت            .ما یک کلنه  دهاد تجهود دا هت  با ه       نن……  

جدسهه مایی را که    رها در ایهر ر اره  سهدی رهی کههی        .………مها سهعن کلنه  با ه        در ندرس ننت یا وه واجی که  .ان       دید 

 .ریتوانههههههه  در جسهههههههتجوی ایهتدنتهههههههی بههههههه  رههههههها کنهههههههک کهههههههه   بدرسهههههههی ت رهههههههدتر کههههههههی        

ب  منیر رهخور اتریر ق م رش ص کددن چیهیی اسهت که  رها به ن اه نن مسهتی   نیها دن هاه سایهم بها سدرهت داوهی مسهتی   نیها               

رشه ص کهددن دواسهت  ت مه د     بده  از  .……… دن اه اههوان یهک سهایت مسهتی   نیها به ن اه روتهوای سهایت مها مسهتی   یها           

دههود  بهه ن اه کلنههام کلیهه ی بههدای جسههتجوی دواسههت  ت مهه د دههود ری ههددی  ت در رههورد نن سپههد رههی کهههی   بههدای رًههاه رههی   

دههوامی  در رههورد کلنهه  ان یههیم دن ههاه رطلههب ب ههددی   پههد بایهه  کلیهه  تای  مههایی از ق یههم  ان یههیم  ان یههی   ان ی ههتر           

ان یی   انهواع ان یهیم  ت ردهاده ان لیسهی ننهها را بهدای دهود نرهاد  کههی   ت ااهد دن هاه رطلهب النهی              ان ی ت ی  ایجاد ان یی   انواع 

بده  از جدیهیر مه د از    !!!!ری اددی  بای  از کلی  تای  مهایی اسهت اد  کههی  که  در رواسهم النهی رایهن مسهت  نه  رواسهم انهوری           

اسههت اد  از روجورمههای جسههتجو رههی رسههی  کهه  بههدای    جسههتجو ت رشهه ص کههددن کلیهه  تای  مهها  تارد رد لهه  اوههلی کههار  یدهههی  

 :است اد  بهیه  از ننها   زم است بددی جدسه ما را بل  با ی  ک  را در ادار  ب  رددسی مد یک از ایر جدسه ما ریرددازی 

 عبارات را محدود کنید -۱

در روجهور جسهتجو ا هارم ان یهیم      سدض کهی  ک  به  دن هاه رطهار ی دربهار  ان یهیم جومهیلی رهی اددیه   به  جهای ایهپه  س ه             

قهدار دمیه  ت جسهتجو را روه تد به  ایهر کلنه  کهیه   یدههی به  ایهر            ” ” ننهدا بهیر اعرهت مهای      جومیلی را جایپ کهی   بهتد است

یههت جههدی ب سههت دوامیهه  نترد  ت پیهه ا کههددن نتیجهه  در ریههان ان ههو  نتههاین  بهه  ایههر جدجیههب نتههاین دق” ان یههیم جومههیلی“وههورم 

 .ری  ودساد  جد 

 کلمات اصلی تر را بنویسید -۲

 منان ون  ک  ا ت     بدای بهتد نتیج  ادستر از جستجو  زم است ک  کلنام اولی را در نوار جستجو تارد کهی   بدای ایهپار مد ق ر ک  

 بهتد است ک  نهام ن هام  ” ن ام“هی  را رییجد ت ردیر جد ننائی   بدای رًاه بجای ننپ  در نوار جستجو جایپ کری جوانی   روضوع جستجو 

 جها  ننائیه   دقت منچهیر   …ت یا” پژت“بهتد است بهویسی  ” اجور یم“یا ایهپ  بجای ”  پیپاسو“رورد نخدجان را جایپ کهی   رًع بهویسی  

 بهتهد  ”جههدان  در دهو    هب  یک ااران ن“ نو تر جای ب  رًع  با   بیشتد ننها دربار  جوضیوام ودتج ا تناه ک  بدی  بپار را کلناجی

 . .… ت” رپانهای ادد  دی جهدان“  یا ”ج دیوی جهدان رپانهای“ کهی  جایپ است

 از آوردن حروف اضافه خودداری کنید -۳

اوام بطور پیش سدض س   رطار ی را ریست ری ننای  ک  جنام کلنام رورد جستجو در ننها با ه   ت نیازی نیست ک   نا بیر کلنام 

 بد …است اد  ننائی   ب  داالد دا ت  با ی  ک  تارد ننودن چهیر کلناجی ت کلناجی نخید در  ب   از ت” ت“جستجو از کلن  پیون  دمه   



 
 

 در جدطیعم ااران ن“ ننودن جایپ بجای  ناه در جدطیعم رورد در جستجو بدای رًاه بطور  اا ت دوام  جاثید جستجو نتیج 

 .” ناه جدطیعم“: بهویسی  جهها است بهتد ” ناه

را از کلنام ” چطور“ت ” کجا“دودِ اوام م  بدای با  بددن کی یت جستجوما بطور اجوراجیک کلنام ردنوری ت کاراکتدمائی منچون 

 رورد جستجو  اد 

چون ایر اون  کلنام بااث که ی انم جستجو ریشون  ت جاثیدی م  در به ود جستجو ن ارن  ت  تی کی یت نتاین جستجو  .ری ننای 

 .را کامش م  ری دمه 

 حروف بزرگ و کوچک فرق نمی کنند -4

 جهیر در نهوار جسهتجو جایهپ      اوام نسه ت به  بیراهی ت کهوچپی  هدتد  سهاس ننهی با ه   در   ی هت منه   دتسهی را که  به              

 .ری ننائی  ب   دتد کوچک ج  یم دوامه    

 (~از کلمات مشابه و هم خانواده استفاده کنید)یا همان عملگر -۵

ااد از ردهای دقیت کلن  ای د د ن اری )ردنو  در جستجوی ان لیسی  زم ری  ود(  ری جوانی  از کلنام رشاب  نن یا م  ردهی مایش 

بیر کلنام رشاب  یا م  ردهی « ~»کهی  جا جستجوی دقیت جدی دا ت  با ی   بدای ایر کار س   در نددجستجو  از اعرت است اد  

 :است اد  کهی   بدای رًاه

Web Design ~ web development 

 (- حذف کلمات)یا عملگر -۶

دوامیهه  ا ههارم ناهههی رای ههان در نتههاین   ااههد ب وامیهه  دربههار  بههازار یههابی ایهتدنتههی بهه  جسههتجوی رطلههب برددازیهه  ترههی رههی     

: وهورم  ایهر  به   یدههی  دمیه   قهدار  –جستجوی  هنا ن ا ه  کهاسی اسهت به  سهادای ا هارم ناههی رای هان را بده  از یهک اعرهت             

ر جدجیههب رههی جوانیهه  جدهه اد زیههادی از ناهههی مههای نادواسههت  ای را کهه  رنپههر اسههت در  ایهه بهه   رای ههان ناهههی-ایهتدنتههی بازاریههابی

 .ظامد  ون   اد کدد  ای  نتاین جستجو

 + عملگر -۷

منان ون  ک  ق ع ا تی  اوام از یک سدی کلنام ردنوری بمورم دودکار چش  پو ی ری که   تری در وورجی ک   نا ضدتری ری 

  در نتاین دانی  ک  ایه ون  کلنام  تنا رورد جستجو قدار ایدن   ری جوانی  با قدار دادن یک اعرت + در جلوی ننها رطنئر  وی  ک

تجود دا ت  با   تری کلن   (space) جستجو  تنا تجود دوامه  دا ت  )س   دقت دا ت  با ی  ک  ق م از کاراکتد + یک ساول 

 بدای رًاه: ان ییم +جومیلی .بد ی ب تن ساول   سورا پد از نن بیای 

 

 ”ORیا، “عملگر  -۸

ااهد دن هاه کلنه  ای دهاد بجهای نن کلنه  ای دی هد رهی اددیه   رهی           به یر ردهها که      .رهط ی پشتی انی ری کهه  ” یای“اوام از 

اسهت اد  کهیه   بهدای رًهاه ااهد در کهادر جسهتجو جایهپ کهیه           OR ت در ان لیسهی از « یها »جوانی  در بیر ایر دت کلنه  در سارسهی از   

دبیههم یهها در  ههیداز نن هها  اواههم دن ههاه سههایتهایی رههی اههددد کهه  در دمههود جدطههیعم در ار   «جدطههیعم در اردبیههم یهها ج دیههی»

 .با ه 

  



 
 

   جستجو در یک وب سایت مشخص

رنپر است در یک ت  سایت دهاد قه ع رطل هی رهورد جوجه   هنا بهود  ترهی اکههون ننهی جوانیه  ننهدا پیه ا کهیه  به  سهادای بها                  

سهایت  جایپ کهددن نهام نن ت  سهایت رهی جوانیه  رطلهب رهورد نخهد دهود را در نن ت  سهایت پیه ا کهیه   کهاسی اسهت نهام نن ت                 

 site:iran-moshaver.com ”جو یت کی ی" :را ب  ایر وورم قداردمی 

 فرمت فایل خود را مشخص کنید -۱۰

 File“یهها مههد سدرههت دی ههدی با هه   رههی جوانیهه  کلنهه  کلیهه ی   Wordیهها  PDF ااههد دن ههاه نتههایجی مسههتی  کهه  بهه  وههورم

type”         ه  ت بدهههه  سدرههههت رههههورد نخههههد دههههود را جلههههوی روضههههوع بهویسههههی   بههههدای رًهههها motivation.pdf: 

 

 از ستاره استفاده کنید  -۱۱

سدض کهیه  ایه   ای بهدای جسهتجو داریه  ارها دقی ها ننهی دانیه  از چه  کلیه تای  مهایی بایه  اسهت اد  کهدد  بهدای ایهر رهوارد رهی                    

   بهدای رًهاه  جوانی  از سهتار  اسهت اد  کهیه   نن تقهت جهای سهتار   جدکی هاجی از چهه  کلیه تای  اتریه  ای که  داریه  قداررهی ایهدد              

cartoon * tutorials  در در اواههم سههدی کهیهه   نتههایجی کهه  بهه  دسههت رههی نیهه   چییمههایی رًههم Cartoon Character 

Illustration Tutorials  یها Cartoon Coloring Tutorial           دوامه  بهود یدههی به  جهای سهتار   از جدکیهب مهای رهاسه ی

 .بدای بهتد   ن نتیج  است اد  ری که 

 

 عددیمحدوده  -۱۲

ایر رتم کنتد است اد  ری  ود تری بسیار سودره  است  سدض کهی  ب  دن اه نتایجی ری اددی   ک  در نن رو تد  ای از اا اد تجود 

 :ایر رتم بدای ساه ما بسیار ر ی  است  رانه  رًاه زید X..Y :دارد  کاسیست دت ا د با  ت پاییر رو تد  را ب  ایر وورم تارد کهی 

۲۰۱۰٫٫۲۰۱۶ 

 

 استفاده از عالئم و سمبل ها -۱۳

 .ااد ب  دن اه رطار ی ری اددی  ک   اتی اعئ  ت سن م مسته  است اد  از ایر اعئ  ری جوان  کنک بیرای بپه 

 پیدا کردن معنی -۱4

 :  وورم زیداست اد  کهی  ب define ااد ب  کلنام ت ا ارام ج ی ی بددورد کددی  کاسیست نندا در اوام جایپ کهی  یا از

define: plethora 

 در انتها بای  ا ت ک  بدای دستیابی ب  نتاین رهاسب جد  بهتد است از جدکی ی از ایر جدسه ما است اد  کدد  منچهیر پیشههاد ری کهی  از

  ا سایت ما ت روجورمای جستجو است اد  کهی   چدا ک  ایر اییه  ری جوان  بسیار رام شا بAdvanced Search قابلیت

 


