


  

 لفؤپیشگفتار م

شا ر. از ، برای نخستین بار با اینترنت آشانا روقتی کالس اول دبیرستان بود

ای را جساتجو کانم، دوستانم شنی ه بودر اگر در سایت گوگل یا یااهو کلماه

آورر. من هم موضاوع ماورد عالقاه خاودر اطالعاتی را درباره آن به دست می

را در گوگل جستجو کردر. در نتایج جستجو چن  سایت سااده « نجور»یضنی 

ش ه بود. هر موضوع یا کلمه منتشر ی ر که تض ادی مطلب در آنها کار دو تازه

ها کاردر، تقریباا باه هماین ساایتمرتبط با نجور را کاه در گوگال وارد می

و  رسی ر. دربااره موضاوعات دیگار نیاع وضاضیت چنا ان فرقای ن اشاتمی

. به همین خاطر در آن زماان جساتجو های مح ودی وجود داشتن سایتوب

در اینترنت کار چن ان سختی نبود )ح اقل به زباان فارسای(. اماا باه فاصاله 

ای زیاد ش  که رسی ن باه چن  سال بض ، حجم اطالعات در اینترنت به ان ازه

رفت. به خصوص گها از من وقت میهب یا اطالعاتی که نیاز داشتم، ساعتامط

خواسااتم در منااابع خااارجی جسااتجو کاانم. بضاا ها مقاااالت و وقتاای می

هاای جسااتجو در اینترناات را آمااوزت هایی پیاا ا کااردر کااه روتساایتوب

ها تاح ود زیادی سرعت و کیفیات کاار مان را بااالتر دادن  و این آموزتمی

هاا، بای  از نگاری ش ر، فراگیری ایان مهارتوارد حرفه روزنامه وقتیبردن . 

کنیم کاه در عصری زنا گی مای اکنونگذشته برایم اهمیت پی ا کردن . زیرا 

جساتجوی  دهیلهر روز با انفجارهای بعرگ اطالعاتی روبرو هستیم. به همین 

یم؛ سریع و دقید در اینترنت دغ غه همه ماست. فرقی هم ن ارد چه کاره باش

نیازهاای شخصای و شا لی خاود را در بسایاری از پاسا  همه ما مجباوریم 

اینترنت پی ا کنیم. از پی اکردن مقاهاه و عکاگ گرفتاه تاا حتای ارتباا  باا 

اشخاص و افرادی که به آنها نیاز داریم. بارها پی  آم ه که اطرافیاانم از مان 

 اینکاهم؛ ناه باه ان  درباره موضوعی برای آنها در اینترنت جستجو کنخواسته

توانیم چیعهایی را کاه گوین  نمیاینکه کار با اینترنت را بل  نیستن ، بلکه می



 . ناخوررسیم که اصال به درد ماا نمیپی ا کنیم یا به مواردی می ،خواهیممی

 تان سراغ داری .ای را در خود یا اطرافیاناحتماال چنین تجربه

راهنمای جستجوی علمی »کتاب  نگارت درخواست زمانی که دهیلبه همین 

نظیاری دانساتم تاا ، آن را فرصات بیداده شا سافارت به من « در اینترنت

تجربیاتم در این زمینه را با شما به اشتراک بگذارر؛ تاا شاما هام بتوانیا  باه 

 شناگری ماهر در اقیانوس بعرگی به نار اینترنت تب یل شوی . 

انگیع جستجو و ترفن های شگفت هابا خوان ن کتابی که در دست داری  روت

راهنمااای کاااربردی مناساابی باارای  ،آموزیاا . ایاان کتااابدر اینترناات را می

نگاران و هر کسی که به ناوعی آموزان، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامهدان 

کنا ، خواها  باود. کتااب نیازهای اطالعاتی خود را در اینترنت جساتجو می

ت، همانن  جضبه ابعاری است که به کمک راهنمای جستجوی علمی در اینترن

به مقاالت، کتب، تصاویر، وی ئوها، مناابع آموزشای و در اینترنت توانی  آن می

 اشخاصی که به آنها نیاز داری ، دست پی ا کنی . 

کاه  م یر محترر نشر کتاب کسری دانم ازالزر می بخ  پایانی پیشگفتار،در 

دریا  خاود مان را در نگاارت ایان کتااب یااری کردنا ، هاای بیبا حمایت

سپاسگعاری کنم. همچنین از دوستان ععیعر خانم صافورا تنبااکویی و آقاای 

 کنم. های کتاب همراهم بودن ، تشکر میبهنار ساهم که با نوشتن پیوست

 

 محمدرضا رضائی

 1395تهران ـ مهر 

 
  



  

 کنیم؟چگونه این کتاب را مطالعه 

کتاب راهنمای جستجوی علمی در اینترنت، نه اثری هنری است و نه کتاابی 

ای از اساات کااه قاارار اساات شااما را بااه سااضادت برسااان   بلکااه مجموعااه

ها برای جستجو در اینترنت است که در هار زماان باا توجاه باه دستوراهضمل

نیسات  کنیا . پاگ الزررجاوع  توانی  به بخشی از آنداری ، مینیازهایی که 

همین االن ب ون ه ف دست به کار خوان ن و به پایان رسان ن کتاب شاوی . 

کنم فصال چرا که هیچ کاربردی برای شما نخواه  داشت. فقط پیشنهاد مای

های این فصل برای برخای از افاراد کمای اول کتاب را بخوانی ؛ شای  آموزت

فصل گفته ش ه است ب یهی به نظر برس ، اما اگر ترفن ها و نکاتی که در این 

 گیری .درص  نتیجه می 80دهم تقریبا را به خوبی اجرا کنی ، قول می

 های دیگر چه؟پس فصل

ای است که با ترفنا های درص  نتیجه 20چهار فصل دیگر کتاب برای همان 

ای . پگ ابتا ا مشاخک کنیا  کاه دقیقاا نیااز شاما فصل اول به آن نرسی ه

چه منابضی شانگ رسی ن شاما باه نتیجاه  چیست و فکر کنی  با جستجو در

بیشتر است. سپگ به سراغ فصل یا بخ  مربوطه در این کتاب بروی . من در 

 ار.ها را مضرفی کردهادامه به طور خالصه این بخ 

های آنالین بعرگ فصل دور کتاب به طور کامل به روت جستجو در دانشنامه

 و مضتبر جهان اختصاص دارد. 

های ه بخا  اصالی اسات. در بخا  اول دساتوراهضملفصل سور شاامل سا

های جستجوی کتب فارسی و انگلیسی در اینترنات ارائاه مفصلی درباره روت

هاای اطالعااتی مقااالت و نشاریات ش ه است. در بخ  دور هم کار باا بانک

ساایت ار. به خصوص سارویگ گوگال اساکاهر و وبتخصصی را آموزت داده

توانن  باه مقااالت تخصصای به کمک آن می ساینگ دایرکت که پژوهشگران

های دانشگاهی کاربرد دارن (، دست پی ا کننا . بخا  ساور )که در پژوه 



های یافتن افراد در اینترنت و ارتبا  با آنهاست. در این بخ  هم درباره روت

 به طور ویژه کار با سایت هینک ین آموزت داده ش ه است. 

های مضتبار آماوزت آنالیان )باه سایتوبدر فصل چهارر و پایانی کتاب هم 

توان  برای هر کسی کاه شایفته یاا ان ؛ که میفارسی و انگلیسی( مضرفی ش ه

 نیازمن  آموزت است، مفی  باش .
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