
 
 
 
 
 
 

 کلماتی چه  8102 سال محققان در

 اند جستجو کردهرا 

 داًـگاّیاداسُ تحلیل دادگاى هشوض اعالػات ػلوی جْاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بِ بشسػی ولوات اػىَپَع ٍ گَگل ٍ دس لؼوت دٍم، پایگاُ دس ایي گضاسؽ، دس بخؾ اٍل، بِ بشسػی ولوات جؼتجَ ؿذُ تَػظ هحمماى دس 

 ؿَد. دس گَگل ٍ ػپغ پایگاُ هشوض اعالػات ػلوی جْاد داًـگاّی پشداختِ هیجؼتجَ ؿذُ ایشاًیاى 

 اسکًپًس

 اًذ.  بَدُ 2018ػال  اػىَپَع پایگاُ ػلویدس  بشتشیي اصغالحات جؼتجَ  ؿذُ 3دادُ والى ٍ 2، بالوچیي1ػشعاى

تش جؼتجَ  داًـوٌذاى بیؾدّذ آًچِ وِ  هی ًـاى 2018ّای جذیذ دس ػال  بشسػی تشیي جؼتجَ دس ّش دٍ ػال هشبَط بِ ػشعاى اػت. بیؾ

اص جایگاُ ػیضدّن بِ چْاسم استما یافتِ  6ٍ َّؽ هصٌَػیٍاحذ افضایؾ داؿتِ  20 اػت وِ «5یادگیشی ػویك»ٍ « 4یادگیشی هاؿیي» اًذ، وشدُ

دس َّؽ هصٌَػی یىی اص اصغالحاتی اػت وِ  .هالحظِ وٌیذ 1 ؿىلتشیي اصغالحات جؼتجَ ؿذُ بش اػاع اػىَپَع سا دس  بیؾ اػت.

 بشتش دادُ دس هیاى دُ اصغالح والى ٍ 7ّوچٌیي، ػشعاى، حولِ للبی ،سا داؿتِ اػتتشیي جؼتجَ  بیؾتَػظ واسبشاى اػىَپَع  2018ػال 

 ّؼتٌذ. جؼتجَ ؿذُ

 

 اسکًپًس اساس بر ٌضد جستجً اصطالحات تریه بیص .1 ضکل

ّای  بؼیاسی اص آگْی بِ ّوشاُ داسد.صیادی افضایؾ داؿتِ ایي اػت وِ ػَد آٍسی ٍ هَفمیت  ًَش مصىًعییىی اص دالیلی وِ جؼتجَی 

ػؼات تبلیغات بؼیاسی دس هَسد ساُ اًذاصی بشًاهِ ّا ٍ هَ  ّای تحمیماتی دس حال اجشا هشبَط َّؽ هصٌَػی اػت. هَػؼات تحمیماتی ٍ بشًاهِ

 تحمیماتی جذیذ هشتبظ با َّؽ هصٌَػی ٍجَد داسد.

 کلمات کلیدی

 .گزاسد هی اثش اًؼاى صًذگی بش چگًَِ دادُ والى وِ ؿذُ هَسد ایي بِ صیادی تَجِ ػال ایي دس اص جایگاُ ؿـن بِ ػَم استما یافت. کالن دادٌ

                                                           

1 Cancer 
2 Blockchain 
3 Big Data 
4 Machin Learning 
5 Deep Learning 
6 Artificial Intelligence 
7  Heart attack 



داؿتِ ٍ اص جایگاُ ًَصدّن بِ  سؿذّای دیجیتال، دس حذ اًفجاس  وٌؾ، ًَػی اص فٌاٍسی دیجیتال، هٌبؼی تَصیغ ؿذُ بشای تشابالکچیههحبَبیت 

وِ  ایي اػت ًـاى دٌّذُایي پشؽ گَیذ  داًـگاُ هٌچؼتش اًگلؼتاى هی  ػیاػت ػلن ٍ فٌاٍسی هحمك 8وایشٍى فالًاگاى دٍم استما یافتِ اػت.

ولوِ بالوچیي  بالوچیي چیؼت.خَاٌّذ بذاًٌذ وِ  هی تٌْاّا  ایذ آىگَیذ، ؿ هی 9دیْال .اػتفادُ وٌٌذواسؿاى  دس سا هحمماى اهیذٍاسًذ بالوچیي

 .سایجی ؿذُ وِ افشاد بؼیاس ووی هؼٌای آى سا هی داًٌذ

ٍ  11استرس بِ ػیضدّن تٌضل یافتِ اػت. 2017اػت وِ اص جایگاُ ّفتن دس ػال  10گرافیهیىی اص هَاسدی وِ دس ایي ػال افت داؿتِ 

 اًذ. تش جؼتجَ ؿذُ ون 2018ولوِ ػال  20ى ولواتی ّؼتٌذ وِ دس هیا 12چاقی

 گًگل

تَػظ ًیچش هَسد  ،دّذ چِ اصغالح ػلوی تَػظ هشدم دس ػشاػش جْاى جؼتجَ ؿذُ ًـاى هی 13ًیَص گَگل آصهایـگاُالگَّای جؼتجَ ؿذُ اص 

 تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتِ اػت.

هشبَط بِ ًوایـات تلَیضیًَی )ؿاهل ًظشیِ اصغالحات ًیچش  ـش وشدُهٌت دس ّش صباًیػلوی تشیي اصغالحات جؼتجَ ؿذُ  گَگل لیؼتی اص بیؾ

ّای  ػایت ٍب( یا 17طٍساػیه جْاًی ّا )ؿاهل تىاهل (، باصی16ٍ هي 23ّا )ؿاهل  ؿشوت(، 15(، فیلن )ؿاهل پاسن طٍاػتیه14اًفجاس بضسي

 وشدُ اػت. فیلتش سا-یا ػلَم سیاضیهشبَط بِ ػلَم خاف 

، 2 ؿىلبَد.  ، از قبیل سرعت وًر ي مساحت دایرٌَا ادٌ ي ثابتمعادالت س 2018دس ػال ذُ جؼتجَ ؿػلوی  بشتشاصغالح  5

 اص ، ّا ثابت ٍ ػادُ هؼادالت هاًٌذ حجن جؼتجَّای اًجام ؿذُ دّذ. بش اػاع گَگل سا ًـاى هیػلوی تشیي اصغالحات جؼتجَ ؿذُ  بیؾ

 افت داؿتِ اػت. یّای خاص س یه ػال ثابت هاًذُ، اگشچِ دس هاُد دایرٌ مساحت ي وًر سرعت لبیل

                                                           

8   Kieron Flanagan 
9   Dihal 
10

graphene    
11 Stress 
12 obesity 
13   Google News Lab 
14   The Big Bang Theory 
15   Jurassic Park 
16  23 andMe 
17 Jurassic World Evolution 



 

 بر اساس گًگل علمی تریه اصطالحات جستجً ضدٌ بیص. 2 ضکل

وِ  ایيصًن دلیل  حذع هیوٌذ.  ّا دس تابؼتاى افت پیذا هی توام فشهَلجؼتجَی گَیذ،  گشداًٌذُ آصهایـگاُ گَگل ًیَص دس لٌذى هی 18ػام ٍالؾ

بِ عَس هؼوَل  -وٌٌذ ایي اػت وِ تؼغیالت تابؼتاى اػت ٍ جؼتجَ بشای فشهَل دس هاُ هی جؼتجَ هیایي ولوات سا افشاد ووی دس تابؼتاى 

 وٌذ. اص یه الگَی خاف پیشٍی هی 19ىلوِ ػلنیجؼتجَگَیذ  اٍ هی سػذ. بِ حذاوثش هی -فصل اهتحاًات

، 201220گرفتگی در سال  خًرضید گرفتگی ي ماٌاص لبیل سٍیذادّای بضسي  َط بِهشبػایش جؼتجَّای بشتش دس دٍ ػال گزؿتِ 

تٌْا داًـوٌذی  23تایسًن دگراس ویل ،داى اختشؿٌاع ٍ فیضیه دس هاسع ّؼتٌذ. 22َايکیىگ استیًنمرگ ي  21ريز زمیهّوچٌیي 

 اػت وِ دس هیاى دُ جؼتجَی بشتش ّش دٍ ػال اػت.

                                                           

18   Sam Walsh 
19   Science 
20 Solar And Lunar Eclipses In 2017 
21   Earth Day 
22 Stephen Hawking  
23 Neil Degrasse Tyson 



 

 2012ود جستجً در سال . ري3 ضکل

 ؟اود کردٌ جستجًدر گًگل  تر بیص را چیسی چٍ 2012 سال در ایراویان

 «عالیی تلگشام ٍ ػیاس 18 عالی لیوت آهیشصا،» ولواتدّذ،  هاُ گزؿتِ ًـاى هی 12بشسػی اعالػات جؼتجَّای ایشاًیاى دس گَگل ظشف 

 .اػت بَدُ ّا آى بِ هشبَط گَگلدس  ایشاًیاى یجؼتجَسؿذ  تشیي بیؾ وِ ّؼتٌذ ولواتی

 ػاصد. یه باصی اًذسٍیذ اػت وِ واسبش بش اػاع حشٍف هَجَد ولواتی سا هی ،آمیرزا

 .اػت گشفتِ لشاس جؼتجَ هَسد صیاد ایشاًیاى تَػظ عال ٍ اسص باصاس اخیش ًَػات دلیل بِ ،عیار 12 طالی قیمت

 اص یىی ؿذ، ایٌتشًتی ّای اپلیىیـي ّای باصاس ٍاسد تلگشام سػوی غیش ّای ًؼخِ ؿذ، فیلتش ایشاى دس تلگشام ایٌىِ اص پغ ،طالیی تلگرام

 .اػت عالیی تلگشام. هیگیشد لشاس اػتفادُ هَسد ایشاى دس وِ سػوی غیش ّای تلگشام

 ّا آى هَسد دس ایشاًیاى یجؼتجَ تشیي بیؾ وِ ّؼتٌذ ولواتی «گشفتگی هاُ ٍ آفتاب غشٍب خَسؿیذ، ػوش» ولوات ػلوی، جؼتجَّای هیاى دس

 .اػت بَدُ

 تش بیؾ جْاًی واسبشاى تَػظ وِ ّؼتٌذ ولواتی«  26بَن فیغ لَگیي ٍ  25ٍیذئَدس ،242018  جْاًی جام» ولوات وِ اػت حالی دس ایي

 .اًذ ؿذُ جؼتجَ

                                                           

24 world cup 2018 
25 videoder 
26 Facebook log in 



 اود؟ کردٌ جستجً 22مرکس اطالعات علمی جُاد داوطگاَی پایگاٌ در را کلماتی چٍ 2012 سال در محققان

 ٍ ػلوی هماالت ًـش ٍ بٌذی عبمِ هشوض ایي فؼالیت اصلی هحَس. ًوَد فؼالیت بِ آغاص 1383 ػال دسداًـگاّی  جْاد ػلوی الػاتاع هشوض پایگاُ

 خذهات استماء ٍ گؼتشؽ ػلوی، اعالػات اؿاػِ ٍ تشٍیج" هشوض ایي تأػیغ اّذاف ٍ اػت گًَاگَى تخصصی ّای گشٍُ دس پظٍّـی

  .اػت وـَس دس تحمیمات بخـی اثش افضایؾ ٍ ػلوی ّای واٍؽ بِ ذىبخـی ػشػت هحمماى، بِ سػاًی اعالع

 28ولوات اػاع، ایي بش. دّذ هی ًـاى سا اًذ ؿذُ جؼتجَداًـگاّی  جْاد ػلوی اعالػات هشوض پایگاُ دس باس دُ اص بیؾ وِ ولواتی ،4 ؿىل

 تش بیؾ وِ ّؼتٌذ ولواتی «اضغشاب ٍ ّیجاًی َّؽ ،هذیشیت اػتیاد، ،هجاصی فضای ،اػتشع ،عالق ،افؼشدگی ،حؼابذاسی ،سٍاًـٌاػی»

 فاسػی صباى بِ ٍ ّؼتٌذ اًؼاًی ػلَم حَصُ با هشتبظ ولوات ایي ؿَد هی هالحظِ وِ عَس ىّوا. اًذ ؿذُ جؼتجَ 2018 ػال دس هحمماى تَػظ

 .اًذ ؿذُ جؼتجَ

 

 داوطگاَی جُاد علمی اطالعات مرکس پایگاٌ در ضدٌ جستجً . کلمات4 ضکل

 ،30QFD» 29دّذ. بش ایي اػاع، ولوات داًـگاّی سا ًـاى هی جْاد ػلوی اعالػات هشوض پایگاُ دس ُؿذ جؼتجَ اًگلیؼی ، ولوات5 ؿىل

Hysterectomy31، 32Anemia، Accounting33، 34Metafizika، 35ISG، Career Leadership36،Educational 

                                                           

27 SID.ir 
 .یافتولیه بش سٍی ولوِ بِ هماالت هشتبظ دس پایگاُ هشوض اعالػات ػلوی جْاد داًـگاّی دػت خَاّیذ  با 28
 .یافتبا ولیه بش سٍی ولوِ بِ هماالت هشتبظ دس پایگاُ هشوض اعالػات ػلوی جْاد داًـگاّی دػت خَاّیذ  29
 دس ًخؼت سٍیىشد ایي. ؿذ هؼشفی طاپي دس آوائی تَػظ 1996 ػال دس وِ اػت عشاحی دس سٍیىشد یه QFD هذل ،Quality function deploymentهخفف  30

 هی لشاس اػتفادُ هَسد بؼیاسی وـَسّای دس اوٌَى ٍ ؿذ آهشیىا ٍاسد 1983 ػال دس ػپغ. گشفت لشاس اػتفادُ هَسد 1972 ػال دس هیتؼَبیـی وَبِ ػاصی وـتی واسخاًِ

 ( https://www.parsmodir.com/thesis/qfd2.php) .گیشد

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D9%8A
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=qfd
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Hysterectomy
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Hysterectomy
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Anemia
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Accounting
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=gis
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Career%20Leadership
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Educational%20Planning
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?str=Educational%20Planning
https://www.parsmodir.com/thesis/qfd2.php


Planning37، Curriculum38 ٍ Management39 »پایگاُ دس 2018 ػال دس هحمماى تَػظ تش بیؾ وِ ّؼتٌذ اًگلیؼی ولوات SID 

 .اًذ ؿذُ جؼتجَ

 

 مرکس اطالعات علمی جُاد داوطگاَی پایگاٌ. کلمات اوگلیسی جستجً ضدٌ در 5 ضکل

 

                                                                                                                                                                                           

 تٌِ،) واهل صَست دٍ بِ ٍ صًاى پضؿه تَػظ وِ اػت ػولی تشیي سایج ػول ایي. داسًذ بشهی سا سحن آى دس وِ گَیٌذ هی جشاحی ػول بِ بشداسی صّذاى یا ّیؼتشوتَهی 31
 .ؿَد هی اًجام( داسًذ یبشًو سا سحن گشدى) جضئی یا( سحن گشدى ٍ فًَذٍع

 (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C). 
 ..ًذاسد ٍجَد خَى دس وافی ّوَگلَبیي یا لشهض ّای گلبَل آى دس وِ اػت ؿایؼی خًَی اختالل( Anemia: اًگلیؼی بِ) الذم فمش یا آًوی یا خًَی ون 32
 ٍ ػاللِ ری ٍ ًفغ ری اؿخاف اختیاس دس التصادی ٍاحذّای دسباسُ سا الصم اعالػات هالی، ّای گضاسؽ تْیِ عشیك اص چَى ؿَد؛ هی خَاًذُ تجاست صباى حؼابذاسی لنػ 33

 .ّؼتٌذ لبیل یيا اص ٍ دٍلت التصادی ٍ هالی ّای ػاصهاى دٌّذگاى، اػتباس ػشهایِ، صاحباى هذیشاى، ؿاهل اؿخاف ایي. دّذ هی لشاس حك ری

 (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C) 
. پشداصد هی ول یه ػٌَاى بِ جْاى ٍ صًذگی ٍجَد، وٌُِ ٍ چیؼتی دسباسُ پظٍّؾ بِ وِ اػت فلؼفِ اص ای ؿاخِ هتاگیتیه یا هتافیضیه یا هابؼذالغبیؼِ 34

(https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9) 
 بِ وِ اػت «ای سایاًِ هؼوَالً» اعالػاتی ػاهاًِ یه( Geographic Information System - GIS: اًگلیؼی بِ) اع آی جی یا جغشافیایی اعالػات ػاهاًِ 35

 (جغشافیایی_اعالػات_ػاهاًِ/https://fa.wikipedia.org/wiki. ).پشداصد هی جغشافیایی اعالػات هذیشیت ٍ تحلیل، پشداصؽ، تَلیذ،

 سّبشی ؿغلی 36
 آهَصؿی سیضی بشًاهِ 37
 دسػی بشًاهِ فْن. ؿَد هی گفتِ یادگیشًذگاى یادگیشی حیغِ دس پشٍسؿی ٍ آهَصؿی ّای فؼالیت دادى ؿىل ٍ ػاصهاًذّی بیٌی، پیؾ ؿٌاخت، بِ دسػی بشًاهِ هغالؼات 38

 .پشداصد هی دسػی بشًاهِ «اسصؿیابی ٍ اجشا تذٍیي،» بِ وِ اػت دسػی بشًاهِ هغالؼات ّای ؿاخِ تشیي هْن اص یىی دسػی سیضی بشًاهِ. اػت تشبیتی ػلَم اص ای ؿاخِ

(https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C) 
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