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َب بًبذبىب َبدبببخب  حن بخبببخن

8کتابخاوٍ داوشکذٌ پزستاری الیگًدرس سال ديم شمارٌ   

8931آا ىبه ُب  

 سخه مخاطب

 
بّن  ببببب لطف بهط لب،بًظز تبٍب ینذُ

ب ینيببببببب بدر خَدبر بکِبعالقِبد رینذ

بهن بببببببببب بانز   بشنَد خبزً هِبهٌتشز

بّن  بببببببب بشنون رُ  رس خبکٌیذبت بدر

 اعذ ب یيبخبزً هِبچ ةبشَد.

 پلبّ  ب رتب طیبه 

  یویل

 aligoodarzlib@lums.ac.ir 
 ک ً خب یت  
hبب  t t p : / / e i t a a . c om /

f54C460914704joinchat/
b94c219 

 چگونه در گوگل جستجو کنیم؟ 

 

 

ب ًنرن ربببببببب بجنش  جستجَبدربفض  بهج س 

ً پذیزبسًذگیبرٍسهزُب ًس ىبّ بهیبا شنذ بب

بّنزبببببببب بپن سنه اِبگًَِب  بکِباز  بی فتي

سَ لیباِب یٌتزًتبٍبهَتَرّ  بجستنجنَببب

هز جعِبهیبکٌٌذ.باِبدلیلب هر ً تبا الییبب

بتنون هنیبببببببب بد رد کِبهَتَربجستجَبگَگل

ک راز ىبدربصَرتبهَ جِبشذىبا بّزبًنَ بب

بآىببب سَ لی،بدربگَگلباِبجستجَ بپ سه

هیبپزد سًذبکِبدرب صطالحباِبآىب

 گَگلبکزدىبهیبگَیٌذ.

بتنزینيببببب جستجَگزبگَگل،باشرگ

بکنِبببببببب هَتَر بان شنذ جستجَبهی

بهنین ىبببببببببب بدر بر  ایشتزیيبک رانزد

ک راز ىباز  بجستجَبدربفضن  بب

ٍببد رد.بهَتَربجستجَ بگَگلبب

بٍببب حجنبا الییب سب طالع تبک هل

 سب ًَ  بهَضَع تبٍبهق التب دقیق

ب هنرن ًن تببببببببب بد رد. ٍبس یتبّ بر 

سی د بدربگَگلباز  بک راز ىبقنز ربب

د دُبشذُب ستبت باتَ ًٌذباِبر حتنیبب

اِبهَضَ بهَردبًظزبخَدبدستزسیب

 پیذ بکٌٌذ.

:نحوه سرچ   

 انتخاب کلیدواژه مناسة 

لیي یب دٍهیي کلیذٍاشُ اٍ یکی از راُ کبرّبی گَگل، اًتخبة کلیذٍاشُ هٌبست است. ثرای شرٍع جستجَ، سعی کٌیذ چٌذیي کلیذٍاشُ را در ًظر ثگیریذ تب احیبًب اگر از

 ًتیجِ ای ًگرفتیذ، ثِ سراغ کلیذٍاشُ ّبی ثعذی ثرٍیذ.

کلوِ  4-3شرٍع جستجَ ثب د، شرٍع جستجَ را ثب عجبرات کَتبُ اًجبم دّیذ ٍ کن کن کلوبت ثیشتری ثِ آى ثیفساییذ. استبًذاردی کِ ثرای ایي هسئلِ در ًظر گرفتِ هی شَ

 هی ثبشذ. هثال ثِ جبی عجبرت  ًَشیذى آة در طَل رٍز چِ فَایذی دارد عجبرت  فَایذ ًَشیذى آة را جستجَ ًوبییذ.

  نحوه کار تا قسمت های مختلف 

 Advanced Search  

  setting"  ٌِگسی  

را اًتخبة ًوبییذ ٍ هحذٍدیتْب "را هی تَاًیذ از ایي قسوت 

کلوِ  یذلخَاُ خَد در هَرد ایٌکِ توبهی کلوبت هرتجط ثب

کلیذی را جستجَ کٌیذ.  ُ زثبى، کشَر یب هٌطقِ، جستجَ کرد. 
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 فُزست مًتًرَای خستدً
 هَتَرّ  بجستجَ بعوَهی

 

 لرس ب یٌتزًت  

 سکبد تبک م  

 بایٌگ( Live س اق(ب  

 Exalead 

 Gigablast 

 گَگل 

 MozDex 

 WiseNut 
!ی َّ .3  

اخبار کتابخاوٍ داوشکذٌ پزستاری 

 الیگًدرس

 

 جلسِبک فِبد ًشبّزبّفتِبیرشٌبِبّ بی بسِب

شٌبِبّ بدربکت اخ ًِبد ًشرذُبازگش ربهیب

 گزدد.

 ک رگ ُبآشٌ ییبا بک ٍدبدربکت اخ ًِبدربآا ىب

 ه ُبازگش ربگزدیذ.

 اِبهٌ سبتبّفتِبکت ببهس اقِبسلفیبا بکت بب

 ازگش ربگزدیذ.

 ک رگ ُبآشٌ ییبهقذه تیبا بًزمب فش ربپ ٍربپَیٌتب

 ازگش ربگزدیذ..ب

 وحًٌ محذيد کزدن خستدً بٍ سمان خاص

 

 

 Toolsدر قسمت پاییه کادر خستدً، بخشی بىام   

يخًد دارد کٍ می تًاویذ اس ایه بخش، با اوتتتختا       

خستدًی خًد را اس لحاظ سمتاوتی   any timeگشیىٍ  

محذيد وماییذ. مثال بگًییذ کٍ در یک َفتٍ گذشتتٍ   

در خصًص کلمٍ کلیذی شما چٍ مطالب خذیذی بتٍ    

مًتًر خستدًی گًگل اضافٍ شذٌ است. يقتی بتزای   

خستدًی خًد محذيدیت سماوی تعزیف می کىتیتذ،   

گشیىٍ دیگزی بزایتان فعال می شًد تحت عتىتًان       

sorted by relevance"       کٍ اس ایه قسمتت متی

تًاویذ تعییه کىیذ کٍ وتایح باسبیىی شمتا بتٍ چتٍ        

تزتیبی مزتب شًوذ؛  بز اساس تاریخ درج آوتُتا در     

گًگل ي یا  بز اساس ارتباط مطالب با کلمٍ خستدًی 

   شما.

می تًاویذ تصايیزی  google imageبا اوتخا  گشیىٍ 

کٍ در ارتباط بٍ کلمٍ کلیذی شما می باشذ را مشاَذٌ 

 toolsوماییذ. َمچىیه با اوتخا  ایه بخش، بخش    

بزای شما تغییز کزدٌ ي امکاوات خذیذی َتمتچتًن      

اوذاسٌ دلخًاٌ بزای عکس، روت  عتکتس، متًارد         

استفادٌ، وًع عکس، سمان قزار گیزی عکس در مًتًر 

 خستدً ي ... در اختیارتان قزار می گیزد.
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