
 عنوان نشريه علمي و ١٥٠٠ در اين سايت فهرست مطالب و چكيده بيش از    
تخصصي آشور درج مي شود تا مراجعه آننده به راحتي بتواند در ميان مطالب مستند 

باهمراهي مجالت . و قابل استفاده جستجو آند و مرجع مقاالت مورد نياز خود را بيابد
 نشريه نيز از طريق ٧٠٠ مقاله از حدود ٢٠٠٫٠٠٠عضو نسخه الكترونيكي متن بيش از 

 تاين سايت قابل مطالعه اس
 

شما می توانيد مطالب مورد نظر خود را magiran.comبا استفاده از امکانات سايت 

 .در همه نشريات عضو سايت جستجو کنيد

مطالب، نام پديدآورندگان، چکيده وسايت کلمات مورد نظر شما را در عناوين 

را به همراه نام نشريه، شمارهکليدواژگان مطالب جستجو کرده و مطالب يافته شده 

چکيده و متن مطالب خود را در صورتی که آن نشريه. پياپي و صفحه نمايش می دهد

 . نماييدنيز در سايت ارايه کرده باشد می توانيد آن ها را مطالعه

جستجوی"د فقط يک کلمه يا عبارت را جستجو کنيد بهتر است از اگر می خواهي

   .استفاده نماييد" سريع مطالب

کلمات و عبارات بيشتری جستجوی پيشرفته سايت به شما کمک می کند همزمان

. را بهينه کنيدرا جستجو کنيد، از کلمات مترادف استفاده کنيد و نتايج جستجو

    :کادر جستجوی پيشرفته مطالب در اين سايت به شکل زير است



 

   .نگی استفاده از کادر جستجوی پيشرفته توضيح داده شده استدر ادامه چگو

بزنيد و space بين کلمات. از تايپ عالئم در کادرهای جستجو خودداری کنيد: توجه

  .تايپ کنيد "+" برای مشخص کردن عبارات مورد نظر خود، بين کلمات

 :شامل همه اين واژه ها باشد

تفکيک کرده space در اين کادر را بر اساس موتور جستجو واژه ها و عبارات وارد شده

 .و سپس به جستجو می پردازد

.واژه ها در آنها وجود داشته باشد نتيجه جستجو شامل مطالبی است که همه اين

 که شما وارد کرده ايد در عنوان،البته ممکن است واژه ها به همان ترتيبی و توالی

  .چکيده يا متن نباشند

،سايت سرمايه بورس نقدينگی اقتصاد دولتی: ر تايپ کنيد مثال اگر در اين کاد

 کلمه را جداگانه جستجو می کند و فقط مطالبي ديده می شود که همه اين٥اين 

به دولتی و اقتصاد اگر می خواهيد کلمات. کلمات در آن مطالب وجود داشته باشد



،space جستجو شوند بين دو کلمه به جای" اقتصاد دولتی"عنوان يک عبارت یعنی 

 :پس در کادر وارد کنيد. تايپ کنيد"+" ط قف

 دولتي+سرمايه بورس نقدينگي اقتصاد

 )می شود  AND شرط وجود واژگان با هم: منطقیشرط (

 :شامل عين اين عبارت باشد  

 جستجو می شود و مطالبی ديده می شوند کهکادر وارد کنيد دقيقاهرچه در اين 

).مانند جستجوی سريع مطالب(به کار رفته باشد عين اين عبارت در آنها

را جستجو کنيد بايد در عناوين يا متن مطالب"  کاشانجاذبه های توريستی"مثال اگر 

  . عين اين عبارت و با همين ترتيب وجود داشته باشد

 : باشداژه هاشامل حداقل يکی از اين و 

تفکيک کرده spaceموتور جستجو واژه ها و عبارات وارد شده در اين کادر را بر اساس 

 .و سپس به جستجو می پردازد

يکي از واژه ها در مطلبی وجود داشته باشد تا در نتايج جستجو ديده کافی است

  .شود

برای مواقعی که مشغول جستجوی موضوعات مختلف هستيد يا میاين کادر 

همزمان جستجو کنيد و يا ترتيب کلمات براي تان خواهيد مترادف کلمات را نيز

 .اهميتی ندارد مفيد است

قند+ ديابت مرض   :مايليد مطالب در مورد بيماری ديابت بيابيد مثال اگر 

 نيز به صورت مجزا موردمرض قند به تنهايي و عبارت ديابتدر اين نمونه واژه  

   .جستجو قرار می گيرد

  کار+نيروی+انساني کارآيي+منابع+وري توسعه+بهره: يا

  



هر يک مجزا" کارآيي نيروی کار"و " توسعه منابع انسانی"عبارات  و" بهره وری"کلمه 

تاکيد می کنيم که در اين حالت ضرورتی ندارد. ديده می شود جستجو شده و نتايج

  . ند يافته شده همزمان وجود داشته باشکه همه کلمات در مطالب

   )می شود  OR شرط وجود واژگان با هم: شرط منطقی(

  :شامل هيچ يک از اين واژه ها باشد  

مثال می خواهيد. کادر معموال همراه با کادرهای ديگر مورد استفاده قرار می گيرداين 

: پس تايپ می کنيم مورد انتخابات رياست جمهوری مطالبی را ببينيد در

  جمهوری+رياستانتخابات    :شامل عين اين عبارت باشد

آمریکا مشاهده در نتايج جستجو مطالب زيادی در مورد انتخابات رياست جمهوری

  :برای حذف آنها. خواهيد کرد

  متحده+آمريکا اياالت :شامل هيچ يک از اين واژه ها نباشد

    

***   

   :در بخش پايينی کادر می توانيد يکی از حالتهای زير را برای جستجو انتخاب کنيد

در صورتی که در فضای متعلق به نشريه خاصی( جستجو در آرشيو نشريه •

   )لوگوی آن در باالی صفحه ديده می شود هستيد و

   همه مجالت عضو •

-جستجوی مطالب مجالت دارای رتبه علمی( مجالت علمی مصوب •

   )ترويجی-علمی  ياپژوهشی

   متن همه روزنامه های عضو •

***  



  :راهکار

استفاده ترکيبی از کادرهای موجود در جستجوی پيشرفته می تواند شما را در

  .مطالب خاص ياری دهد جستجوی

مثال اگر شما می خواهيد مطالب منتشر شده در مورد نامزدی همزمان آقايان خاتمی

جستجوی شما می. ی آتی را مشاهده کنيدکروبي در انتخابات رياست جمهور و

  : زير انجام شودتوانيد به شکل

  خاتمي کروبي : شامل همه اين واژه ها باشد

  نامزد کانديد کانديداتوري   :شامل حداقل يکی از اين واژه ها باشد

  یجمهورانتخابات رياست    :شامل عين اين عبارت باشد

  متحده+آمريکا اياالت :شامل هيچ يک از اين واژه ها نباشد

درج کلمات اصلی، کلمات مترادف و حذف نتايج ناخواسته به اين شکل منجر به

انتخابات رياست"به نظر می رسد حتی می توانيم . نتايج بهتری می شود دريافت

توجه داشته باشيد درج کلمات در همه کادرها الزاما. حذف کنيد را هم" جمهوری

  .وب است با امتحان شکل های مختلف نتایج را کامل کنيدخ .نتایج را بهتر نمی کند

  

  

 


