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کنیم؟استفاده در گوگل  پیشرفتهاز جستجوي توانیم چگونه می 
زمان، جستجوي پیشرفته، نتایج جستجو را می توانید بر اساسازبا استفاده

.ببینیدکشور، مقدار، زبان یا دیگر معیارها 
ثال ، عنوان مبه (واژه شما امکان می دهد یک یا چند به فرم جستجوي پیشرفته 

بط را براي یافتن اسناد مرت) کلمات کلیدي ، نویسندگان ، تاریخ ها و غیره
.کنیدمشخص 

نتیجه به یکاستفاده از چندین اپراتور بولی و بندهاي تو در تو جستجو خود با 
.دقیق می رسید



و رده باز کراجهت وارد شدن به سایت گوگل ابتدا صفحه گوگل 
کلیک کرده و   Settingدر قسمت سمت راست روي گزینه 

کنیم را انتخاب می  Advanced Searchگزینه 





صفحه 
جستجوی 
پیشرفته 



 جهت جستجوي ساده از کادر اول استفاده می شود
د در این کادر عبارت موردنظر را تایپ می کنیم بع

در اینجا ما می. را کلیک می کنیم Searchگزینه
.راسرچ کنیمAnatomyخواهیم کلمه 





ود در در کادر دوم جهت به دست آوردن نتایج دقیقتراستفاده می ش
کلمات را داخل کوتیش مارك قرار دهیدتا نتایج سرچ معمولی 

Head Anatomyجهت جستجوي عبارت . دقیقتري بدست آید
رار بهتر است آن را به صورت یک عبارت را داخل کوتیشن مارك ق

.داده تا نتایج دقیقتري بدست آید

"Head Anatomy"





 ه شما به دنبال جست وجوي قسمت خاصی از عبارت جست وجو شداگر
ی یا اینکه در جستجوي معمول.از کادر سوم استفاده کنید هستید،

ز یعنی هرکدام ا. کنیداستفاده بین کلمات OR“عملگرمی توانید از 
.کلمات که یافت شود

کتهن :OR حتما با حروف بزرگ نوشته شودباید.





داده گاهی اوقات در حال جستجوي  مطلبی هستید که نتیجه ي اشتباه نمایش
ت می شود در این صورت از کادر چهارم استفاده کنید که در سرچ معمولی  درس

هیچکدام قبل از کلماتی که نمی خواهید یک عالمت منفی بگذارید یعنی اینکه
 Anatomyکلمهجست وجوي فرض کنیم شما در حال . از این کلمات نباشد

نمایش  Neckشمااما درعین حال نمی خواهید در نتایج جست وجوي هستید 
ر دمنفی این منظور می توانید به راحتی با استفاده از عالمت براي داده شود 

.  آن را از نتایج جست وجو حذف کنیدNeckجلوي کلمه 





 ید استفاده می شود اما بسیار سودمند است فرض کن ندرت بهاین نکته
شما می خواهید جست وجویی انجام دهید که نتیجه آن در یک محدوده

این نوع جست وجو از در باگس پنجم عددي قرار دارد شما می توانید 
براي یافتن سال ها، قیمت ها، یا هر چیزي که یک محدوده عددي است

.  کنیداستفاده
می خواهید مطالبی درباره دندانپزشکی بین سالهايبه عنوان مثال

.بیابید2015-2019





 سپس نتایج خود را با...
داده زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده تا نتایج بدست آمده به آن زبان نمایش. 1

.شوند
قه منطقه مورد نظر خود را انتخاب کرده تا نتایج بدست آمده در محدوده آن منط. 2

.باشد
اخرین بروزرسانی صفحات را در مدت زمانی مشخص که مد نظر شماست . 3

.  هفته گذشته: بعنوان مثال . انتخاب کنید
:سایت یا دامنه. 4

یا نتایج خود را در دامنه هایی ) wikipedia.orgمانند (جستجو در یک سایت 
.محدود کنیدgov.یا .edu  ،gro.مانند 



به را در کل صفحه ، عنوان صفحه یا آدرس وب یا پیوندهاییاصطالحات .5
.کنیدصفحه مورد نظر جستجو 

.وندانتخاب کنید آیا کلمادت مشابه و مترادف جستجو شود یا حذف ش. 6
.نمایش داده شوندمورد نظر خود نتایج با فرمت . 7



1

.زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده تا نتایج بدست آمده به آن زبان نمایش داد ه شوند. 1



ت منطقه مورد نظر خود را انتخاب کرده تا نتایج بدس. 2
.باشدآمده در محدوده آن منطقه 

2



. اخرین بروزرسانی صفحات را در مدت زمانی مشخص که مد نظر شماست انتخاب کنید. 3

3



4

:سایت یا دامنه. 4
یا نتایج خود را ) wikipedia.orgمانند (جستجو در یک سایت 

.محدود کنیدgov.یا .edu  ،gro.در دامنه هایی مانند 



5

رد اصطالحات را در کل صفحه ، عنوان صفحه یا آدرس وب یا پیوندهایی به صفحه مو.5
.نظر جستجو کنید



6

.انتخاب کنید آیا کلمادت مشابه و مترادف جستجو شود یا حذف شوند. 6



7

نتایج با فرمت مورد نظر خود نمایش. 7
.داده شوند



�یان
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