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 معرفی

 تفناورانه فرفنا فرافاو فاو فنیر، فتویر فبکه فاو فنتماوی فنهاوه فه فبه فرجیرموی فانفماه فاویم فتحوال

نات.فرافهمری فنج فپشمرکوه  فکواه،ننفم فتونها فهوفنن،نر فناتکوطفه،ق،نافکاا فک فه فیلتفمونهعفنتماوی فرفماطق ف

رنان فیالئقفرفزمرا فاو فموضوی فجهاون فم فتونها فن  فه،ق،نا فناتکوطفهوفآههوفمشه فنات.فامفنکاونفکواه،ننف

فپر نفکاا فرفرافتاوسفرفناتکوطفهوفامفهوق فهاوها .فرافمفهوم فک فنغلبفربف ف2رافهام،فجکفبکه  فاا جگ،فان

یونه هفم فبور فبه فت ج  فنزفه،مفننزنافتحتفیاوننفی مو تفبکه فاو فنتماوی  فظهوافپر نفک،رهفناتفک فنزف

فحاوجتفم فکاا .فنموافمشواکم ف

هوفا ففف2008جکفبکه فنتماوی فانجگونفه،ن فرنهشاا ننفرفپژراشگ،ننفنات.فنج فبکه فرافاو فف 1اجا،چفگرت

فمرونف فنکمشون فرا فبکه فکوا فر فنجیور فنبم،نکفرنهشفر فتهتفااهوا   فنهزنااو فن فنز ن،نامفهاورنفمیاوی 

رفف3رفاوانفاوففمر،ف2نجورفم جشفوسفه فهومفاو رنهشاا نن فانهفنه نز فب .فاجا،چفگرتفتواطفررفرج،رسفبا

ن فکوتوه فتونهاتفه فمرزننفزجور فگام،شفجوه .فرافحو فحوض، فجکفممخصصفکومپروت، فانهفنه نز فب فرفرافرراه

 فمواا ف4موها فآکورم فهر فنیالل فیلومفزجام م،کزفاجا،چفگرتفرافهوامونفرفاوهوافناتفرفرجگ،فمیومعفیلا ف

فه فیاوننفمحرطفف6بکه فنتماوی فرنهشیوجونفرکم، فموکسفپالهکفر5نارپوج فیلومف هرزفنج فبکه فنتماوی فان

پشمرکوه فم فبور فا،موج فگذنا فک فاوجتفاو فف7هاچفمواکفکپرمو فتواط ناتکوط فیورفپذج،نم فنه ف.فنج فبکه 

ل فنج فبکه فنتماوی فنات.فانفهرزفپشمرکوه فم فکا .فنکمشوف فناتکوطفرفااهوا فنزفنا نففنصف9رفتوئرم،ف8ن فهو 

فرفرنهشاا ننفتهتفتثکرتفتوجگوهفیورفه فیاوننفجکفصوحبفهظ،فرافجکفزمرا فیلا فیوص فپژراشگ،ننهاروا فنزف

نزفنج فبکه فنتماوی فنامفورهفم فکاا .فهویراگ،فضا فمع،ن فاوجتفاجا،چفگرتفتحتفیاوننفبکه فنتماوی ف

آهالج  فه فنمهوهوت فک فنج فبکه فرافنیمروافپژراشگ،ننفم ففپژراش فپرش،رفرافنانئ فناورا فااهوا فپژراش 

ااهوا فموث،فرفکواآم فهوفجه جگ، فمع،ن فپژراشگ،فنزفط،جقفپ،رنوجل فرنهشگوا ف)فن،نت،فنزفم،زاو ف»گذنارفنزفتال ف
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ورهفانبواهفه«فموااو تفپژراشگ،( فبکه فاوز فرفه،ق،نا فناتکوط فارزآم فموه نفرفنعویرتفار فپ،رژهفاو فمشم،ک

فنات.

 فرام فها  فهاورهفنه .فنج فاوجتفاو فنمهوهوت فتهتفآگوا فااوه فپژراش اجا،چفگرتفانفرافارجففاوجتفاو ف

ه فارزفموه نفپژراشگ،فرافناتکوطفهوفنیکوافبکه فرفزمرا فپژراش فر  فنتوزهفاویتفپ،رنوج فتخصص  فرامروه ف

اچار فارجوه فکواه،ننفرجگ، فک فرافزمرا فنعویرتفر فه فنطالیوت فرافموارفیالئقفرفکوااو فتوا فپژراشگ،فرفا

فکوافم فکاا فانفنمهونفپذج،فم فاوزه .

اوی فبکه فنتمرافپژراش فک فپر،نمونفتحوال تفمشواکم فآزنرفصوا تفگ،نم فنات فبکه فاجا،چفگرتفانفهوی ف

 فنطالیو تف تفرفناتکوطو تگ،رهفباواوج فرفبکه  فتعومالف5رفکواک،رفنج فهوعفبکه فاوفانفراففهمشواکم فمع،ن فک،ر

تیزج فرف»محمون فتا،کزفموضوی فرفرات فآزنر فرام فها  فهاورهفنات.فاوامل فهرزفرافپژراش فتحتفیاوننف

 فبکه فنتماوی فاجا،چفگرتفانفه فیاوننفبکه فنتماوی فپژراشگ،نن فمع،ن فک،رهف«تحلرل فه،ن فراکفپژراش

فنات.

 اجتماعی ریسرچ گیتآموزش جستجو و یافتن مدارک در شبکه 

 :گیت ریسرچ اجتماعی شبکه در مدارک یافتن های روش

فرجگ،فرفاو فرجمواتفاو فکاف،نهسفرفاوفااوجشفمقوال تفیلا  فمیال تفرفاوفژراهو ف)مقوال تفم ناکفجونم فه،ن 

 فهوبر .فیضوفنتماوی فبکه فنج فرافهوجام فگرت فاجا،چفراف(پژراشگ،ننفیلا فنهمشوان تفرفم ناک

ف:کار فپر نفرفتامیوفگرتفاجا،چفرافانفیلا فم ناکفزج، فاو فارشفنزفنامفورهفهوفونهر تفم فباو
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 Search) (Basic: ساده جستجوی .1

فرفرنهشگوه فهومفم اک   ف()اوفهوجاا هفهومفم اک فیاوننف ف()اوفکلر رنژهفک،رنفرنارفناوسفه،فآزنرفتامیو 

فچپفااتفآهشوا فماو فنز PUBLICATIONS گزجا فنهمخوبفرفتامیوفکورافرافپوانمم،اوفرجگ،

 :مثال. کورا

 

فرجگ،فرفرنهشگوه فهومف اک م )او( فهوجاا هفهومفم اک فیاوننف)او( فکلر رنژهفک،رنفرنارفناوسفه،فآزنرفتامیو 

فاات by results Browse قااتفنز PUBLICATIONS گزجا فنهمخوبفرفتامیوفکورافرافپوانمم،او

 :مثال. صفح فانات
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 Search) (Advanced پیشرفته جستجوی .2

 م اکفهوجاا هفجوفیاوننفناوسفه،فتامیوSearch): (Keyword  ای کلیدواژه جستجوی -الف

 

فجوفچهر هفک،رنفرنارفط،جقفنزفتامیو Abstracts): (Similarمدرک چکیده اساس بر جستجو -ب

 جوه (فتشوه )فچهر هفاو فکلر رنژهفناوسفه،فمشوه فم ناکفجونم فرفم اک فیالص 
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 title) by publications (Browse ها آن ناویعن الفبای اساس بر مدارک مرور .3

فر افکلرکفهوفرفپرش،نم فتامیو فقااتفپوجر فرافاوفآنفیاوننفنیفکو فنر فح،ففناوسفه،فم ناکفتواقفرفم،را

 بور.فم فنهیومفح،ففآنفهوفبوه هفب،رعفم ناکفیاورج فمشوا هفر D مثالاففنیفکوفح،رففنزفجه 

 

 گیت ریسرچ در مقاله اختصاصی صفحه 

فم اکفیاونن ار فگرت فاجا،چفرافموارهظ،فمقوی فنیمصوص فصفح فه فراررفه،ن  تامیو فنهیومفنزفپس

فجوفمیل فهومف (او)فهوجاا هفناوم فم اک فیاوننفموها فم اکفمشخصو تفصفح  فنج فراف.کار  کلرک موارهظ،

فم اک فچهر هفم اک فپوجگوهفرفماکعفم اک DOI فکاف،نهس فه،گزنا فجوفنهمشوافاو  رراه فرفتل فباواهفکاف،نهس 

فرفم اکفآنفه فانتعفهظ،ن تفم اک فماوهعفنه،اتفم اک فه فناماورراا هفمقوال تفم اک فا همشوفرنعو تفتع نر

فم فباوفهوب  فک،رهفآپلور ان یور م اکفکوم فمم فهوجاا هفک فصوات فرافااچار  ف.ناتفمشوا هفقوه ف…

فنج فغر،فرافهاوجر .فمطویع فآهالج فصوا تفه فتوفااونفجوفکار فرنهلور PDF یبقوفرافانجگونفصوا تفه فانفآنفتونهر 

فتوفکار فکلرک TEXT-FULL REQUEST گزجا فار فم اک فتهاتفنو فرایوناتفه،ن فصوا ت 

 .بورفنااو فم اکف)او (فهوجاا هفه،ن فم اک فآنفکوم فمم فراجونتفه،ن فباوفرایونات

http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2016/03/5-1.png
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 منابع:

 

(.فقوهلرتفاو فبکه فنتماوی فاجا،چفگرتفه،ن فپژراشگ،نن.فموااوم فیلا فنیهم،رهره ف1392هموی  فزا،ن) .1

 .68-59 فصف2(1نهیا فیلا فم ج،جتفنطالیو تفنج،نن.ف)

.فمیل فنیهم،رهره فگرتفاجا،چفنتماوی فبکه فرافم ناکفجونم فرفتامیوفآموزش(.ف1395امضوه  فنمر،) .2

in-http://lib2mag.ir/2834/search-نز:فف1397.فهوزجوه فرافپاجفبه،جواف5(1.ف)2.0کموه ناف

researchgate/. 

 

 

ف

ف

ف

ف

 

 

  مرجع کتابخانه شماره دو کانون اسالمی انصاربخش 

 مهشید چیزری: تالیف

: علی قربیویرایش  

Reference2@kanoon-ansar.ir 

 


