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 قابليتهاي فرد با سواد اطالعاتي :
 ( نیاز اطالعاتی را مشخص می کند 1

 ت و گستره نیاز اطالعاتی را تعیین می کند .ماهی 

 . با دیگران مانند همتایان ، مربیان ، و ... به تبادل نظر می پردازد 

 . نسبت به طیفی از منابع اطالعات آگاهی می یابد 

 ( نیاز اطالعاتی را مطرح می کند  2

 . نحوه طرح نیاز اطالعاتی را مشخص می کند 

 ستجو را تنظیم می کند .کلید واژه ها و استراتژیهای ج 

 . منابع اطالعات را گزینش و ارزیابی می کند 

 ( اطالعات را بازیابی می کند 3

  . طیفی از منابع را کنکاش می کند 

 . نتایج را گزینش، بررسی، وغربال می کند 

 ( اطالعات را به صورت منتقدانه ارزیابی می کند  4

 ومرتبط بودن ارزیابی می کند .اطالعات بازیابی شده را از نظر کمیت، کیفیت ، 

 . استراتژی جستجو را اطالح و در صورت لزوم مجددا تکرار می کند 

  ی کند .مکیفیت اطالعات بازیابی شده را از نظر تعصب وپیشداوری، به روزبودن، وصحت واعتبار ارزیابی 

 ( اطالعات را انطباق می دهد  5

 از اطالعاتی تفسیر می کند .اطالعات بدست آمده را از نظر همخوانی با نی 

 . دانش جدیدی برای خود و دیگران خلق می کند 

 . تراکم دانش جدید را تشخیص می دهد 

 ( اطالعات را سازماندهی می کند  6

 .رکوردهای دقیقی از منابع و مراجع را نگهداری می کند 

 . با روشی مناسب برای مراجع مورد استفاده فهرست تهیه می کند 

 ق مالکیت معنوی و سرقت ادبی آگاهی دارد .نسبت به حقو 

 ( اطالعات را در چرخه ارتباط علمی قرار می دهد 7

 . اطالعات را به شکل موثری در اختیار دیگران قرار می دهد و منتشر می کند 

 . از روشهای مناسبی بهره می جوید 

 ( این فرایند را مجددا تکرار می کند 8

 ولیه برطرف شده است.نشان می دهد که نیاز اطالعاتی ا 

 . در صورت لزوم فرایند را دوباره تکرار می کند 

 . ) آموخته های خود را در زمینه های متفاوت به کار می گیرد ) یادگیری تمام عمر 
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 بندی عام برای منابع مرجع:دسته

 

 نگر، ...(گر، جزئینی چه نوع مطالبی را و به چه ترتیبی در نظر دارند؟ )کلیاز نظر هدف: مطالب منبع ارائه .1

 ای، ملی، ...ی جغرافیایی: جهانی، منطقهاز نظر محدوده .2

 ی موضوعی: عمومی، اختصاصیاز نظر دامنه .3

 نگری زمانی: جاری، گذشتهاز نظر گستره .4

 از نظر شمول: جامع، گزیده .5

 از نظر مشروحیت: تلخیصی، تفصیلی .6

 ای، تقویمی، ...دهای )فرهنگی(، ری تنظیم: الفبایی، لغتنامهاز نظر شیوه .7

 از نظر انتفاعی: تجاری، غیرانتفاعی .8

 ، ...از نظر محمل نشر: کاغذی وغیرکاغذی، چاپی و غیرچاپی، الکترونیکی و غیر الکترونیکی، قیاسی و رقومی .9

 های ویژه(از نظر شکل خاص مربوط به هر نوع از منابع )دسته بندی .10

 ها، ...(هرستگان )برای کتاب، منابع غیرچاپی، نقشهنامه، فهرست، فها: کتابنامه، مقالهکتابشناسی .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت های اطالع یابی:

 مهارت در بازیابی اطالعات؛ -

 مهارت در ارزیابی اطالعات؛  -

سازماندهی ذخیره و مهارت در   -

 اطالعات؛ 

و مهارت در تبادل ارتباط و  -

 روزآمدسازی

 ابزارهای جستجو:

 موتورهای کاوش    -

 موضوعی راهنماهای   -

 کتابخانه های مجازی   -

 پایگاههای وب نامرئی)عمیق(   -

 ابرموتورهای کاوش   -

 

 
 

 های جستجوی اطالعات در وب: روش

 ساده  -

 پیشرفته -

 کنترل واژگان -

 )تزاروس( اصطالحنامه -
 

 

 

 العات آن ها با یكی از قالب های منابع مرجع چاپی هم خوانی دارند:سایت هایی که اط

 سالنامه های اینترنتی -1

 رونیکیراهنماهای الکت -2

 المعارفهای اینترنتی دایره -3

 امه های اینترنتینسرگذشت  -4

 نتیکنفرانسهای اینتر -5

 اهنمای مجالت و مقاله  نامه های الکترونیکیر -6

 نتی اینترمنابع جغرافیایی  -7

 نترنتیکتابشناسیهای ای-8
 

 انواع خدمات مرجع الكترونیک نوین:

  ـ تراکنش همزمان .1

  ـ تراکنش غیر همزمان .2

  ـ پیوند به منابع الکترونیکی .3

  ـ خدمات ارجاعی .4

  ـ خدمات ناوبری .5

  ـ خدمات مرجع مشارکتی .6

  ـ سرویس پرسشهای رایج .7

  ـ فرم بازخورد. .8
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 سرفصل
  استفاده بهینه از نرم افزارهاهای پیش نیاز 

 مهارت های هفتگانه 

 

 دنیای دیجیتال -1

 مفاهیم -1-1

 الکترونیک شهروند -2-1

 سواد کامپیوتری -3-1

 مدیریت اطالعات -4-1

 تکنولوژی اطالعات -5-1

 مفاهیم اولیه کامپیوتر -2

 مفاهیم -1-2

 شناخت سیستم کامپیوتر -2-2

 علم کامپیوتر -3-2

 معرفی واحدهای یک سیستم کامپیوتری -4-2

 شناخت انواع کامپیوتر -5-2

 معرفی انواع ریز کامپیوترها -6-2

 شناخت اجزای سخت افزاری -3

 مفاهیم -1-3

 واحد ورودی -2-3

 پردازش -3-3

 خروجی -4-3

 حافظه -5-3

 انواع نرم افزار -4

 مفاهیم -1-4

 نرم افزارهای سیستمی -2-4

 آشنایی با سیستم عامل -3-4

 نرم افزارهای کاربردی -4-4

 توانایی کار با ویندوز

 شناخت محیط سیستم عامل -1

 اصول کار سیستم عامل ها -1-1

 معرفی سیستم عامل ویندوز -2-1

  10 , 8آشنایی با ویندوز  -3-1

 تنظیمات میز کار ویندوز -4-1

 تنظیمات نوار وظیفه -5-1

 Startدکمه کار با  -6-1

 کار با ویندوز اکسپلورر -2

 معرفی ویندوز اکسپلورر -1-2

 My Computerآشنایی با  -2-2

 کار با فایلها و پوشه ها -3-2

 مدیریت درایوها -4-2

 کار با پنجره ها -5-2

 تنظیمات نوار ابزار -6-2

 امکانات نوار منو -7-2

 معرفی پوشه های خاص ویندوز -8-2

 امکانات جستجو -9-2

 برنامه های جانبی و کاربردی -3

 بی ویندوز معرفی برنامه های جان -1-3

 Word Padکار با  -2-3

 Paintکار با  -3-3

 MediaPlayerآشنایی با  -4-3

 InternetExplorerمعرفی  -5-3

 مروری بر برنامه های کمکی ویندوز -6-3

 مروری بر بسته های نرم افزاری کاربردی -7-3

 آشنایی با تنظیمات کنترل پنل -4

 مفاهیم -1-4

 مدیریت نرم افزارهای سیستم -2-4

 اضافه سخت افزار و نصب درایورهای راه انداز -3-4

 اضافه زبان دوم به ویندوز -4-4

 تنظیمات تاریخ و ساعت -5-4

 اضافه فونت -6-4

 تنظیمات کیبورد و موس -7-4

 تنظیمات انرژی -8-4

 مدیریت نام های کاربری و رمز عبور -9-4

 تنظیمات امنیتی ویندوز -10-4

 شناخت اصول ارتباطات

 آشنایی با شبكه های کامپیوتری -1

 مفاهیم -1-1

 انواع شبکه -2-1

 آشنایی با سخت افزارهای شبکه -3-1

 WorkGroupشبکه  راه اندازی یک -4-1

 تنظیم سطوح دسترسی و به اشتراک گذاری منابع -5-1

 آشنایی با شبكه جهانی اینترنت -2

 مفاهیم -1-2
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 معرفی خدمات و سرویس ها -2-2

 انواع روشهای اتصال به شبکه جهانی اینترنت -3-2

 شناخت سخت افزارهای اتصال به اینترنت -4-2

 DialUPنحوه انصال به اینترنت  -5-2

 ADSLآشنایی با پیکربندی اینترنت  -6-2

 WIMAXاه اندازی اینترنت ر -7-2

 مرور صفحات وب -3

 مفاهیم -1-3

 آشنایی با مرورگرهای رایج -2-3

 InternetExplorerمعرفی  -3-3

 ساختار وبسایتها و آدرس های اینترنتی -4-3

 اصول مشاهده وبسایتها -5-3

 ذخیره صفحات وب -6-3

 تنظیم صفحه خانگی -7-3

 مدیریت سایتهای مورد عالقه -8-3

 مدیریت تاریخچه صفحات دیده شده -9-3

 InternetExplorerتنظیمات مرورگر  -10-3

 ذخیره تصاویر و فایلها -11-3

 آشنایی با فرم های اینترنتی -12-3

 معرفی پایگاه های اینترنتی پر کاربر فارسی  -13-3

 معرفی موتورهای جستجو -4

 مفاهیم -1-4

 معرفی موتورهای جستجوی پرکاربر -2-4

 آشنایی با سرویس های متنوع جستجوگرها -3-4

 اصول جستجوی پیشرفته -4-4

 معرفی جستجوگرهای فارسی زبان -5-4

 پست الكترونیک سرویس های -5

 مفاهیم -1-5

 پست الکترونیککارکردها و مزایای استفاده از  -2-5

 پر کاربر پست الکترونیکمعرفی سرویس های  -3-5

  پست الکترونیکنحوه ایجاد اکانت  -4-5

 پست الکترونیکآشنایی با امکانات  -5-5

 پست الکترونیکاصول کار با سرویس های  -6-5

 مدیریت مخاطبین -7-5

 پست الکترونیکتنظیمات سرویس های  -8-5

 سرویس های پست الکترونیک فارسی  معرفی -9-5

 اصول دانلود و آپلود فایل بروی اینترنت -6

 مفاهیم -1-6

 معرفی نرم افزارهای پر کاربرد دانلود فایل  -2-6

 اصول دانلود با نرم افزارها -3-6

 معرفی امکانات نرم افزارهای دانلودر -4-6

 معرفی سرویس های آپلود فایل -5-6

 اصول آپلود فایل بروی آپلودرها -6-6

 لود فایل فارسی زبانمعرفی سرویس های آپ -7-6

 

 ترفندها و آموزش های پیشرفته

 معرفی بسته های نرم افزاری پر کاربرد -1

 مفاهیم -1-1

 نرم افزارهای اداری -2-1

 مرورگرها -3-1

 نرم افزارهای امنیتی -4-1

 پخش کننده های چند رسانه ای -5-1

 فشرده سازها -6-1

 نرم افزارهای مفید دیگر -7-1

 10-8نصب ویندوز  -2

 مفاهیم -1-2

 یض ویندوزنحوه آماده سازی کامپیتر جهت تعو -2-2

 نصب ویندوز -3-2

 تنظیمات اولیه -4-2

 شناخت اجزای سخت افزاری داخلی کامپیوتر -3

 مفاهیم -1-3

 برد اصلی -2-3

 پردازنده -3-3

 حافظه اصلی -4-3

 دیسک سخت -5-3

 کارت های توسعه -6-3

 منبع تغذیه -7-3

 آشنایی با مشكالت نرم افزاری و سخت افزاری  -4

 مفاهیم -1-4

 کاهش سرعت سیستم -2-4

 اعدم اجرای درست برنامه ها -3-4

 پیام های خطا -4-4

 ی ویروسی بودن سیستمنشانه ها -5-4

 ویروس یابی -6-4
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 ری استارت های مکرر سیستم -7-4

 مشکالت نمایشگرها -8-4

 مشکالت دیسک سخت -9-4

 پیام های خطای سخت افزاری -10-4

 نحوه ارتقای سرعت کامپیوترها -11-4

 اصول ارتقای نرم افزار و سخت افزارهای سیستم -12-4

 ترفندها و تنظیمات خاص ویندوز -5

 مفاهیم -1-5

 تنظیمات رجیستری -2-5

 SystemRestoreامکانات  -3-5

 Runدستورات مفید  -4-5

 پارتیشن بندی در ویندوز -5-5

 RemuteDesktopامکانات  -6-5

 اسکن دیسک سخت -7-5

 بهینه سازی فضای دیسک سخت -8-5

 در ویندوز dvd و   CDرایت  -9-5

 ویرایش فیلم و صوت -10-5

 و سیستم عامل لینوکس 8و 10آشنایی با ویندوز  -6

 10 , 8معرفی ویندوز  -1-6

 10 , 8امکانات و مزایای ویندوز  -2-6

 های سخت افزاری ویندوزشناخت نیازمندی -3-6

 معرفی سیستم عامل لینوکس -4-6

 امکانات و مزایای سیستم عامل لینوکس -5-6

  

 

 پیش نیازهای  فناوری اطالعات و ارتباطات

)شهروند الكترونیک(

 مجازی  دنیای: 1

 کامپیوتری، سواد 1-1

 الکترونیک شهر و شهروند 1-2

 اطالعات مدیریت 1-3

 اطالعات تکنولوژی 1-4

 ه ایسواد رسان 1-5

 مدیریت دانش 1-6

 ارتباطات اصول شناخت: 2

 اینترنت جهانی شبكه -1

 کامپیوتری های شبکه با آشنایی 1-1

 اینترنت جهانی شبکه معرفی 1-2

 اینترنت های سرویس و خدمات 1-3

 Dialup روش به اینترنت به اتصال نحوه 1-4

 ADSL اینترنت پیکربندی با آشنایی 1-5

 Wimax اینترنت اندازی راه 1-6

 وب در جستجو موتورهای -2

 اینترنتی های سرویس با آشنایی 1 -3

 پرکاربر جستجوگرهای معرفی 3-2

 وب در جستجو اصول 3-3

 اینترنتی یها برنامه اجتماعی، های شبکه های فروم 3-4

 الكترونیک پست های سرویس -3

 الکترونیک تپس سرویس با آشنایی 4-1

 الکترونیکی پست ایجاد نحوه 4-2

 رونیکالکت پست های سرویس امکانات با آشنایی 4-3

 کیالکترونی نامه دریافت و ارسال اصول 4-4

 مخاطبین مدیریت 4-5

 افزاری نرم های بسته: 3

 امنیتی افزارهای نرم -1

 nod32ویروس آنتی 2-1

 افزارها نرم دیگر معرفی 2-2

 فرزندان کنترل افزارهای رمن 2-3
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 ها ای چندرسانه -2

 ای چندرسانه افزارهای نرم معرفی 3-1

 تصویری صوتی پلیمرهای معرفی 3-2

  ویدئو و صوت های کننده تبدیل 3-3

 کاربردی افزارهای نرم -3

 ساز فشرده های افزار نرم 4-1

 رایت افزارهای نرم 4-2

 طالعاتا بازگردانی افزارهای نرم 4-3

 سرعت بهبود افزارهای نرم 4-4

 اینترنت پیشرفته کاربری: 4 

 وب با کار ابزارهای -1

 کروم و موزیال گرهای مرور معرفی 1-1

 مسنجر افزارهای نرم 1-2

 دانلودرها 1-3

 مفید اینترنتی افزارهای نرم 1-4

 زبان فارسی های سرویس -2

 زبان فارسی جستجوگرهای 2-1

 ایرانی الکترونیک پست سرویس 2-2

 زبان فارسی اجتماعی های وشیکه فروم 2-3

 زبان فارسی مفید سایتهای 2-4

  نویسی وبالگ -3

 معروف وبالگ دهندهای سرویس 3-1

 وبالگ اندازی راه 3-2

 نویسی وبالگ 3-3

  وبالگ مفید امکانات معرفی 3-4

 آپلود و دانلود اصول -4

  آپلود وددانل اصول 4-1

 فایل آپلود های دهنده سرویس 4-2

 آپلودرها آپلودبرروی اصول 4-3

 مجازی وفضای اینترنت شناسی آسیب:5

 مجازی های شبکه برای نگارش روش: 6

 سیانگلی و ،عربی فارسی اجتماعی های شبکه با کارعملی: 7

 تهدیدها و هافرصت اجتماعی، هایشبكه

 چالشها و ها آسیب. 1

 شخصی و فردی: لفا

 افراد خصوصی حریم شدن شکسته. 1

 وقت اتالف و زمان مدیریت عدم. 2

 اعتقادی چالشهای و شبهات هجوم. 3

 کامپیوتری بازیهای و اینترنت به اعتیاد. 2

 گروه و خانواده: ب

 خانوادگی روابط کاهش و عاطفی های گسل ایجاد. 1

 همسر رفتار به نسبت سوءظن و تردید. 2

 کودکان اخالقی ناهنجاریهای. 3

 والدین پرورشی و تربیتی نقش شدن رنگ کم. 4

 دینی باورهای و ارزشها تضعیف. 5

 کودکان تحصیلی افت. 6

 طالق آمار رشد. 7

  فرهنگ و جامعه: ج

 باوری تجمل و گرایی مصرف رشد. 1

 نوجوان قشر بر روحی مخرب آثار. 2

 تفاوت یب یاشهروندان سیاسی مشارکت. 3

 دانشجویان علمی تحقیقات و ها پژوهش میزان رکود. 4

 عمومی آموزشهای و آگاهی سطح افزایش. 2

 اخالقی و دینی ارزشهای توسعه و تبلیغ. 2

 قومیتها رسوم و آداب و محلی های فرهنگ معرفی. 4

 دوستان با ارتباط دامنه رشد. 3
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 دینی آزاداندیشی و مجازی های شبكه

 سایبر فضای به ورود ملزومات

 مجازی فضای در دین تبلیغ اهمیت و ضرورت

 ها آن ترویجی و تبلیغی هایقابلیت و سایبر مجازی، فضاهای

 سایبر فضای در تبلیغ بسترهای

 (محور کاربر) اجتماعی هایشبکه و دو وب

 ( استفاده و ورود راهکارهای)اشتراکی و مجازی فضاهای

 سایت وایمحت مدیریت چگونگی و سایت

 (CMS) محتوای مدیریت افزارهاینرم

 ویدئوبالگ، فوتوبالگ،)محتوا ومدیریت نویسی وبالگ

 (اودیوبالگ، پادکست و....

 امکانات و هاقابلیت گفتگو، افزارهاینرم و مسنجرها و چت

 یا تالک گوگل پالتالک، بیلوکس، یاهو، در نمونه) آنها

 (:آی.فور.ال

 تبلیغی فرهنگی هایانجمن و فروم

 مخاطب با تعامل شیوه و شناسیمخاطب

 مجازی شبکه در نویسندگی اصول

 (هاتاکتیک و آشنایی) نرم جنگ

 مجازی فضای و هاشبکه در امنیت

 سایبری جرائم انواع و فیلترینگ

 اعتبارسنجی هایشاخص سنجی،وب

 طرح قابل موضوعات ریز

 it/ ict/ ickt  اصلی محور

  :ارتباطات/مدیریت /اطالعات فناوری /یتخصص های ویژگی

  -شناسی واژه - شناسی جامعه -شناسی رنگ -روانشناسی

 شناسی نماد -شناسی ساختار

 : تعاملی های روش

 در مشارکت- مسابقه -  نامه خبر - الین آن اعالنات تابلوی

 -نظرخواهی - نظرسنجی - بندی رده - ها انجمن- تولید

 /نوین های رسانه /سایبر فضای ( وتعاریف مفاهیم - - عضویت

  /) اجتماعی های شبکه / مجازی فضای

 تاریخچه -

 اتوارتباط اطالعات فناوری کلیات  مرتبط های فعالیت انواع -

 : جامع رسانه مزایای

  زدهیبا    پذیری  فرآیند    شفافیت •

  منزل در کار وامکان آموزشی نظام در تحول •

  پیام انتقال قالبهای و مجاری نامحدود تعداد •

  پیشنهادات و انتقادات نظام در تحول •

  اطالعات انتشار و انتقال در سرعت •

  فرآیندها شدن تعاملی با رضایتمندی ایجاد •

  انسانی منابع بهینه بکارگیری •

  وارتباطات پاسخگویی در تسهیل •

  تعریف -  خدمات و تولید کیفیت افزایش •

 نوین های رسانه های ویژگی -

  انواع -

  نوین های رسانه 

 اجتماعی های شبکه های ویژگی - 

 اجتماعی های شبکه و وب -

 اجتماعی های شبکه کاربران انواع -

 اجتماعی های کهشب آمار -

 اجتماعی های شبکه تاریخچه -

 اجتماعی های شبکه

 مجازی های شبکه در حضور ضرورت - 

 اجتماعی های شبکه در الزم های مهارت -

 اطالعاتی سواد با فرد های قابلیت -

 عالی آموزش در شناسی اطالعات مهارت -

  اجتماعی های شبکه ونقد ارزیابی های شاخص  -
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 سرفصل های تامین محتوای  الكترونیک ) نرم افزارها و پژوهش  های تحت وب اینترنتی (

 یاطالعات یها گاهیبانک ها و پا تال،یجید یبا کتابخانه ها ییآشنا

 ن ها در پژوهشآنرم افزار ها و نقش شناخت انواع 

  یعیش یپژوهش یانواع نرم افزارها شناخت

 اهل سنت یوهشپژ ینرم افزارها انواع شناخت

 یخدمات پژوهش یافزارها نرم

 با: ییآشنا

 یترنتنیو ا یکیپژوهش الکترون یازهاین شیانواع آن و شناخت پ ک،یپژوهش الکترون -

 یپژوهش یاطالعات یها گاهیبانک ها وپا، ها تیسا یشناخت کل -

 یوپردازش اطالعات پژوهش رهیذخ یروش ها -   

 با: ییآشنا

 یکاربرد یعامل، نرم افزارها ستمیس ،یستمیس یانرم افزاره م،یمفاه -

  یعموم ینرم افزارها -

  یتخصص ینرم افزارها -

  یکتابخانه ا ینرم افزارها -

 یخدمات پژوهش ینرم افزارها - 

 :ینرم افزارها با ییآشنا

 /  و...( ارتیاصفهان، حج وز هی)موسسه نور، حوزه علمدکنندگانیبراساس تول -

 / ...( ایپاسخ به شبهات  ،ی، تمام متن و...در شبهه شناس یو شکل) ارجاعبراساس موضوع   -

 وب و...(براساس ...... انه،یبراساس محمل اجرا) را - 

   بانرم افزارها: ییآشنا

 /  دکنندگانیبراساس تول -

 /  ...(ایپاسخ به شبهات  ،ی، تمام متن و...در شبهه شناس یبراساس موضوع ) ارجاع - 

 وب و...( انه،یمحمل اجرا) را براساس - 

  /تالیجید یانواع کتابخانه ها -با: ییآشنا

 / یاطالعات یها گاهیانواع  بانک هاوپا -

 استفاده از ان ها یها وچگونگ تیقابل -

 با: ییآشنا

 / وب طیدر مح یقابل دسترس ینرم افزارها -

 / وان نوت -

 / اند نوت -

 / )تحت وب(اریپژوه -

 و...... -  وب(نگار)تحت  شیف -
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 و مهارت های پیش نیاز فضای مجازی) اینترنت( و نرم افزارهای پژوهشی سرفصل 

 ردیف عنوان درس سرفصل انتظارات

شناخت انواع قابلیت های فضای  -

مجازی و تعریف هریک یک از 

 آن ها

 آشنایی با:

 اینترنت و اینترانت -

 و وب پنهان 2وب  -

 بانک ها وپایگاه های اطالعات -

 های اجتماعی شبکه -

فضای مجازی وقابلیت های 

 اموزشی، پژوهشی ، ترویجی و..

1.  

 توان تنظیم وصل شدن به اینترنت  -

توان استخراج وذخیره  -

 موضوعات موردنظر 

-  

 آشنایی با:

 مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات -

 مرورگرها -

 موتورهای جستجو -

 روش های جستجوی پیشرفته -

پیش نیازهاومهارت های اطالع 

 یابی و اطالع رسانی:

-  

2.  

معرفی انواع سایت و بانک های  -

اطالعات و توصیف قابلیت ها و 

 ظرفیت های ان ها

 آشنایی با:

انواع سایت ها  -

com/.net./.info/.ir/.org/.edu/.ac.و 

 شبکه های اجتماعی جهان اسالم و ....... -

آشنایی با انواع سایت های علمی 

فرهنگی و شناخت چگونگی 

 آن ها استفاده از

3.  

قابلیت جستجوی موضوعی  -

واستخراج و ارزیابی اطالعات 

 مرتبط با موضوع

 آشنایی با:

 گوگل ، یاهو و....(( موتورهای کاوش -

 )دایرکتوری ها( راهنماهای موضوعی -

  کتابخانه های مجازی -

  پایگاههای وب نامرئی)عمیق( -

 ابرموتورهای کاوش  -

  .4 1روش های جستجوی حرفه ای

و در سایت توان عملی : جستج -

خاص/ زمان خاص/فرمت 

 خاص/فرمت خاص یا...

ایجاد یک پست الکترونیک و  -

 عضویت در چند بانک اطالعات

 آشنایی با:

 انواع جستجوگرهای عمومی وتخصصی  -

 یگاه های اطالعاتی    -

 پست های الکترونیک  و..... -

- Google Buzz / google Alert  ,… 

 خاص  جستجو در بانک هاو پایگاه های اطالعاتی -

  .5 2روش های جستجوی حرفه ای

انجام یک پژوهش در فضای  -

 مجازی

 فیش برداری از منابع الکترونیک-

 آشنایی با: -

 یسایت ها وبانک ها وپایگاه های اطالعاتی پژوهش -

 فزارهای  فیش برداری انواع نرم ا -

  .6 پژوهش اینترنت و الکترونیک

تهیه لیستی از نرم افزارهای  -

 برخی از آن هاپژوهشی و توصیف 

 آشنایی با:

 نرم افزارهای عمومی -

 نرم افزارهای تخصصی -

 نرم افزارهای کتابخانه ای -

 نرم افزارهای خدمات پژوهشی -

نرم افزار ها و نقش ان ها 

 درپژوهش

7.  
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استفاده از نرم افزارهای موردنظر  -

براساس موضوع وگرایش 

 انتخابی

 آشنایی بانرم افزارهای:

ه نور، حوزه علمیه براساس تولیدکنندگان)موسس -

 اصفهان، حج وزیارت و...(

 براساس موضوع  -

 ...براساس محمل اجرا) رایانه، وب و...(براساس . -

انواع نرم افزارهای پژوهشی 

 شیعی

8.  

استفاده از نرم افزارهای موردنظر  -

براساس موضوع وگرایش 

 انتخابی وفیش برداری از آن ها

 آشنایی بانرم افزارهای:

 انبراساس تولیدکنندگ -

 براساس موضوع  -

 براساس محمل اجرا) رایانه، وب و...( -

انواع نرم افزارهای پژوهشی اهل 

 سنت

9.  

 کارعملی:

جستجودر بانک وپایگاه های 

 اطالعاتی 

 آشنایی با:

 انواع  بانک هاوپایگاه های اطالعاتی  -

 قابلیت ها وچگونگی استفاده از ان ها -

  .10 بانک ها و پایگاه های اطالعاتی

 کارعملی:

نجام جستجودر نرم افزار یا سایت و ا

استخراج و ذخیره اطالعات در نرم 

 افزارهای مذکور

 آشنایی با:

 نرم افزارهای قابل دسترسی در محیط وب -

 وان نوت -

 اند نوت -

 پژوهیار)تحت وب( -

 فیش نگار)تحت وب( -

  .11 نرم افزارهای خدمات پژوهشی

همکاری جمعی در ارزیابی کار های 

 انجام شده دانش پژوهان

لیست منابع بر اساس ارزیابی دانش پژوهان اعالم 

 خواهد شد

کارعملی جستجودر منابع 

ارجاعی و منابع تمام متن تحت 

 وب

12.  

همکاری جمعی در ارزیابی کار های 

 انجام شده دانش پژوهان

لیست منابع بر اساس ارزیابی دانش پژوهان اعالم 

 خواهد شد

کارعملی نصب و استفاده از نرم 

 صصی افزارهای تخ

13.  

همکاری جمعی در ارزیابی کار های 

 انجام شده دانش پژوهان

لیست شبکه های دین محور یا کتاب محور بر اساس 

 ارزیابی دانش پژوهان اعالم خواهد شد

کارعملی  حضور در شبکه های 

 اجتماعی مرتبط و طرح بحث 

14.  

همکاری جمعی در ارزیابی کار های 

 انجام شده دانش پژوهان

الگ و ارسال پست های مورد نظر در ایجاد یک وب

 وبالگ 

کارعملی حضور در فضای 

 مجازی و ایجاد وب الگ نمونه

15.  

همکاری جمعی در ارزیابی کار های 

 انجام شده دانش پژوهان

و  ایجاد پست الکترونیک در یاهو و جی میل یا......

 تعریف قابلیت های ان ها

کارعملی حضور در فضای 

رونیک مجازی و ایجاد پست الکت

و عضویت دربانک های 

 اطالعاتی نمونه

16.  

bazrafshan@dte.ir     Bazrafshan43@gmail.com 
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 هافهرست الفبائی پسوند انواع  فايل
است. اگر پسوند مورد نظر در ود آورده شدهشر ممکن است با آنها روبرو های فایلهائی که یک کاربدر زیر مشهورترین فرمت

صی دیگری باید رجوع کنید. برای این منظور کلید واژه ص سایتهای تخ ست زیر موجود نبود به  را  extentionیا  suffixهای لی

 در اینترنت جستجو کنید. 

ACS= کارکترهای همکار آفیس یاmicrosoft office agent شوند. ین پسوند ذخیره میبا ا 

APE = نوعی فایل صوتی که مخفف عبارتmonkeys audio file format  .است 

ASP=های ذخیره سازی وب پویا که با استفاده از برنامه فایلASP.Net شوند. به صورت ساخته میapsx  .نیز موجود هستند 

AVI= فرمتAudio Video Interleave شود. با کیفیت و حجم کم استفاده میهای که برای ذخیره فیلم 

BAS=های ویژوال بیسیک. فایل ذخیره سازی ماژول 

BAT=ای یا های دستهفایلbatch  .با این پسوند ذخیره می شوند 

BGL= مخففBobylon Glossary توانید آنها را دانلود کرده و بعد از نصـــب ها دیکشـــنری کوچکی هســـتند که میاســـت. این فایل

ستفاده از محتویات  شاهده کنید. با ا سایت بابیلون می Babylon Builderآنها را توسط نرم افزار بابیلون م ساخته و در  شکنری خود را  توانید دی

 ثبت کنید. 

BIK=های ویدئوی بازیهای کامپیوتری که با برنامه فایلRad Video ابل مشاهده هستند. ق 

BIN= این پسوند چون مخفف واژهBinary یکونهای سیستم عامل ا در موارد متنوعی مورد استفاده برنامه نویسان قرار گرفته است. آاست لذ

سوند ذخیره می ست. بعالوه فایلمکینتاش با این پ شرده نیز ه شهور فایلهای ف سوندهای م PlayStationهای بازی شوند. یکی از پ موماً با عنیز   

 شوند. این پسوند ذخیره می

BMP=های تصویریفایل Bitmap  .ویندوز 

CAB= .فایلهای فشرده از نوع کابینت 

CHM=ها که مخفف فایلهای راهنمای برنامهCompiled HTML  است. نوع دیگر فایل راهنماHLP  اهنمای برنامه ها که راست. فهرست

 فاده کنید. است Powerchmیا  winchmفعال می شود از این نوع فایل می باشند. برای ساخت این فایلها از برنامه  Fبا فشردن دکمه 

CLS = فایلهایclass madule  .که در ویژوال بیسیک استفاده می شود 

CMD= فایلCommand Script  که بسیار مشابه فایلBat  .است 

CPL= مخففControl Panel  .و همان فایلهای پنلی هستند که در رابط کنترل پنل نمایش داده می شوند 

CSS= مخففSheets leSty Cascade  رجوع کنید.  آموزش طراحی سایتکه نوعی فایل پرکاربرد در طراحی وب است. به بخش 

CUR= مخففCursor ـــوند ذخیره می ـــر ماوس با این پس ـــوند. برای نمونه دربوده و فایلهای کورس  این آدرس را وارد کنید: RUN ش

%windir%\Cursors  
DAT= مخفف فایل داده یاData  است. فایل داده می تواند هر نوعی باشد اما دو نوع اصلی فایل داده یاDAT وز فایلهای تصویری در ویند

 و فایلهای متنی هستند. 

DB= 
ذخیره  Thumb.dbخود را در فایلی موسوم به  Thumbnailهای حاوی عکس ویندوز تصاویر است. پوشهیا فایل داده DataBaseمخفف 

 کنند. برای مشاهده این فایلها تنظیمات فولدر آپشن را تغییر دهید تا فایلهای سیستمی از حالت پنهان خارج شوند. می

DLL= مخففDynamik Link Library  .است و همان کتابخانه های پیوند پویا هستند 

DOC= مخففDocument  شوند. این پسوند ذخیره می و ماقبل با 2003بوده و فایلهای مایکروسافت ورد 

DOCX= مخففDocument  شوند. با این پسوند ذخیره می 2007بوده و فایلهای مایکروسافت ورد 

http://www.parsmodir.com/web
http://www.parsmodir.com/web
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EXE= مخففExecutive ست. برنامه سوند ذخیره میها با ای Applicationهای اجرائی یا همان به معنای اجرائی ا شوند. برنامه ها و ن پ

 هستند.  Exeپسوند  نرم افزارهای مختلف دارای

FLAC = مخففfree lossless audio codec  .نوعی فایل صوتی است 

FLV= مخففFlash Video  .و نوعی فایل ویدئوی سبک فلش است 

FRM=شوند. فایلهای فرم ویژوال بیسیک با این پسوند ذخیره می 

FON= فایل قلم ویندوز. به پسوندTTF  .رجوع کنید 

GIF= مخففgraphics interchange format شود. نوعی فایل عکس که بیشتر به منظور تهیه تصاویر متحرک استفاده می 

GLS= ستفاده از شنری بابیلون. با ا ساخت دیک سایت بابیلون ثبت می Babylon Builderفایلهای  ساخته و در  شکنری خود را  توانید دی

 کنید.

3GP= کنند. این فرمت برای ذخیره ویدئو استفاده می تر ازو موبایلهای قدیمی 60موبایلهای نوکیا سری 

HLP= پسوند فایلهای راهنما یاHelp ها. به پسوند برنامهChm .رجوع کنید 

HTA= مخففHTML Aplication  و پسوند فایلهای وب اجرائی است. یک نمونه آنرا در ویندوز با نامwmptour جستجو کنید . 

HTM= پسوند فایلهای وب که به زبانHTML  نوشته شده باشد. بهHTML  .رجوع کنید 

HTML= مخففLanguage Markup HyperText  باشد. می طراحی وباست. زبان اصلی 

ICL=های هائی مانند کتابخانهکتابخانهDLL  .که تنها محتوی آیکون هستند 

ICO=ندوز آیکونها در فایلهای پسوند فایلهای آیکون است. در ویDLL اند.مختلف ذخیره شده 

INF= پسوند فایلهای اطالعات یاInformation  که بسیار با اهمیت هستند. این فایلها دستوراتی ساده هستند که درnotepad  نوشته شده

 را مطالعه کنید.  Autorunبرای آشنائی با این فایلها مطلب توانند انجام دهند. و با همین برنامه قابل ویرایش هستند. این فایلها تقریباً همه کاری می

INI= مخففInitial  که نوعی فایل متنی ساده و مانند فایلهایInf ِاست. برای آشنائی با این فایلها مطلب Desktop.ini  .را مطالعه کنید 

ISO= نوعی فایل فشرده مخصوص برنامهUltraIso  که برای تهیهImage ها بسیار پرکاربرد است. دیاز سی 

JAD= تا آنجا که من اطالع دارم فایلهای کرک برنامهJAR شوند. د ذخیره میبا این پسون 

JAR=های نصب روی گوشیها پسوند برنامه های نصب مخصوص گوشیها. نوع دیگر برنامهSIS  .است 

JPEG= مخففjoint photographic experts group  .نوعی فایل عکس مرسوم است 

JPG= همان پسوندJPEG  .است 

JS=است.  پسوند ذخیره سازی اسکریپتهای جاوا برای استفاده در وب سایت 

MBM= مخففMuliBitMap  ــویر ــود. به  BMPیک فایل محتوی چندین تص ــتفاده می ش ــیار اس فایلهای که در نرم افزارهای موبایل بس

 رجوع کنید ...  عکس

MDB= مخففMicrosoft DataBase  است 2003فایل ذخیره پایگاه داده اکسس . 

Mid  یاMidi=شود. نوعی فایل صوتی بسیار فشرده که به عنوان پس زمینه صوتی در وب بسیار استفاده می 

MP3 = مخففMPEG Layer  یک نوع فایل فشرده صوتی که به علت قابلیت پخش در دستگاه های پخشCD .بسیار مورد استفاده است  

MPC= مخففMousePack Audio استفاده نمی شود.  نوعی فایل صوتی که دیگر 

MPEG= مخففMotion/Moving Picture Expert Group  .نوعی فایل تصویری بسیار محبوب که حجم و کیفیت مطلوبی دارد 

MPG= مخففMotion/Moving Picture Expert Group  .نوعی فایل تصویری بسیار محبوب که حجم و کیفیت مطلوبی دارد 

MSC= مخففMicroSoft Console ای کنسولی ویندوز هستند. فایله 

NRG= نوعی فایلImage یگر مانند شود اما نرم افزارهای دکه بیشتر توسط نرو استفاده میUltraIso کنند. نیز آن را پشتیبانی می 

OCX= .فایلهای اکتیوکس ویندوز دارای این پسوند هستند 

http://www.parsmodir.com/web
http://www.parsmodir.com/web
http://www.parsmodir.com/com/autorun.php
http://www.parsmodir.com/com/desktop.php
http://www.parsmodir.com/com/desktop.php
http://www.parsmodir.com/com/autorun.php
http://www.parsmodir.com/com/suffix2.php
http://www.parsmodir.com/com/suffix2.php
http://www.parsmodir.com/com/suffix2.php
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OGG =شود. نوعی فایل صوتی که توسط بازیها استفاده می 

PDF= مخففPortable Document File  ست که بر خالف فایلهای سادگی تغییر نمی Docنوعی فایل متنی ا کند و چیدمان آن به 

 برای همین در وب بسیار استفاده می شود. 

PHP= مخففPersonal Home Page  .نوعی صفحه وب است که مزایای آن در مباحث طراحی سایت آمده است 

PNG= مخففportable network graphics  .نوعی فایل عکس سبک برای تهیه تصاویر ترنسپرنت و آیکون است 

PRJ= .فایلهای پروژه ویژوال بیسیک با این پسوند ذخیره می شوند 

PSD=های ویرایش عکس برنامه فتوشاپ است. فایل پروژه 

RAR= فایلهای آرشیو مخصوص برنامهWinRAR  .که بسیار فشرده تر از فایلهای زیپ است 

REG= فایلهای ریجستری ویننددوز که با برنامهnotepad  .قابل ویرایش هستند 

REZ= نوعی فایل فشرده برای تهیه فیلمهای بازی. عموما فیلمهای بازیها به فرمتBIK  .هستند 

RS= مخففResource  فایلهای منبع برخی برنامه ها که با برنامهRestorator  .قابل ویرایش است 

RTF= مخففRich Text Format  که نوعی فایل متن است که با توسعه فایلهایText  .آمد 

SCF= .دستورات ویژه ویندوز که در فایلهای متن ذخیره شده و مانند یک برنامه کامل عمل می کنند 

SCR= فایلهایScreen Saver  ویندوز با این پسوند ذخیره شده اند. اسکرین سیورها درsystem32  .ردیابی کنید 

SIS= گسترده ترین فایلهایSIS  .برنامه های نصب نرم افزار روی گوشیهای موبایل هستند 

SWF = .فایلهای مولتی مدیای فلش که بیشتر برای ساخت برنامه های تحت فلش استفاده می شود 

TAR=شودنوعی فایل فشرده که بسیار کم استفاده می . 

TIFF= مخففTag Image File Format شود. نوعی فایل عکس است که در اسکنرها خیلی استفاده می 

TTA= مخففTrue Type Audio شود. نوعی فایل صوتی است که دیگر استفاده نمی 

TTF= مخففTrue Type Font شود به نوع قلمی نمی ها در کامپیوتر شما نمایش دادهفایل های قلم ویندوز است. اینکه چرا برخی متن

شتن متن در اینترنت از قلم  ستگی دارد. برای نو شده ب ستفاده  ستفاده کنید. قلمهای فارسی  Tahomaکه در تهیه متن ا  ,ZARناسب عبارتند از ما

Mitra, Nazanin, Titr, Lotous  برای افزودن این قلمها به ویندوز آنها را درون پوشه .Font در کنترل پنل کپی کنید . 

TXT= مخففText  نوعی فایل متن بودن تصویر و جلوه ویژه مخصوص برنامهnotepad  .است 

VLC=شود. نوعی فایل تحت فلش مولتای مدیا است که کمتر استفاده می 

WAV= فایل صوتی استاندارد ویندوز که به صورتWAVE های صوتی استفاده می شود. دینیز ذخیره شده و در سی 

WMA= مخففWindows Media Audio  که توسط مایکروسافت برای رقابت باMP  .بوجود آمد 

WMV= مخففWindows Media Video  .که نوعی فایل مولتای مدیا بسیار کم حجم است 

XLS= پسوند فایلهای تهیه شده با برنامهExcel 2003  .است 

XLSX= پسوند فایلهای تهیه شده با برنامهExcel 2007  .است 

XML= مخففExtensible Markup Language شتر ضیحات بی شود. برای تو ستفاده می  صفحات اینترنت از این فایلها ا به  که در 

 صفحه طراحی سایت رجوع کنید. 

ZIP= .فایلهای فشرده استاندارد ویندوز 

7ZIP=ص شده و عملیاتی مانند ن سترکت  شرده ویندوز که برخالف فایلهای زیپ می توانند خودبخود اک خاص را انجام  ب یک برنامهفایل ف

 استفاده کنید.  winrarدهد. جهت مدیریت این فایلها از برنامه 

http://www.parsmodir.com/com/sys.php


 /nafr.ir /بذرافشان رمضانعلی /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

15 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 مفاهیم قابل توجه در جستجوی منابع

 Magazineو تفاوت آن با  Journalتعریف  

 شوند.سیم میهای تخصصی تقنشریات ادواری به دو بخش عمده مجالت عمومی و جورنال 

 در موضوعات متفاوتی  که برای عموم مخاطبان نوشته شده و دارای مقاالتی است کهای است مجله یک نشریه دوره

 اند.نوشته شده

 شود و حاوی ای است که توسط یک موسسه و سازمان یا یک گروه پژوهشی منتشر میجورنال یک نشریه دوره

 های پژوهشی در یک موضوع خاص است.ها و مقاالتی از فعالیتاخبار، گزارش

 های کامال پژوهشی و های گزارشی، گفتمانی و جورنال ا خود به انواع مختلف دیگری همچون جورنالهجورنال

  شوند.تحقیقاتی تقسیم می

 ها حاوی مطالب دیگری همچون نقد ها، مقاله جورنالی یا پژوهشی نیست. جورنالهمه مطالب ارائه شده در جورنال

  گردند.کتاب، سرمقاله، اخبار و ... نیز می

 ها راه شناسایی جورنال 

 ( انتشارات دانشگاه کمبریجCambridge.orgهر سال فهرستی از جورنال ) های تخصصی را در وبسایت خود و

 کند.آن قابل دانلود است ارائه می pdfبه صورت یک کتابخانه که 

  ا حمایت رجورنال یکی از مزایای این فهرست، اطالعات کاملی است که راجع به سردبیر جورنال، سازمانی که

 دهد.یمکند و احیانا راجع به نویسندگان آن ارائه می

  شرکت توزیع کننده و انتشاراتیWilsonWebکند.های تخصصی ارائه می، فهرستی از جورنال 

  فهرستDOAJ  یاDirectory of Open Access Journal ها بندی جورنالکه به طور ویژه بر فهرست

  کند.ها را ارائه میاز جورنالمتمرکز است، نیز لیستی 

 Full Textآشنایی با مفهوم  

 Full Text  یا به طور کاملFull Text Search .روشی برای جستجوی حجم باالیی از متون کامپیوتری است 

  روش انجام اینSearch های موجود در ایجاد لیستی از کلیه واژهSearch در یک لی( ست غیر تکراریIndex )

 و تطابق آن با متن اصلی است. Indexتجو در این و انجام جس

  برخی ازDatabase هاFull Text باشند.هستند و برخی دیگر، تنها بانک کتابشناسی می 

  الزاما مفهومFull Text  بودنDatabase .به معنای ارائه دادن متن اطالعات نیست 

  Database ده از تکنولوژی با این حال با استفاکنند ولی های زیادی تنها تصویر مقاله را ارائه میOCR  و

  کنند.را نیز فراهم می Full Textامکان جستجوی  Document Retrievalهای سیستم
 Bibliographyآشنایی با مفهوم  

 Bibliography به صورت  یا فهرست کتاب یا کتابشناسی، لیستی از کتابها در یک موضوع خاص یا بدون موضوع

 شمارشی است.
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  از برخیDatabase ها فقط بانک اطالعات کتابشناسی هستند. الزاما همهDatabaseا ارائه ها متن مقاله ر

 کنند.نمی

  اصوال کتابشناسی ترجمه مناسبی برایBibliography  ،نیست زیرا در انگلیسیBibliography هوم لیست به مف

 realiaله، کتاب، د. نقشه، فایل کامپیوتری، مجشوی است که در یک کتابخانه فهرست میobjectو فهرستی از هر گونه 

  شوند.)وسایل کمک آموزشی( و ... در کتابخانه وجود داشته و فهرست نیز می

 Abstractآشنایی با مفهوم  

 Abstract التین  یا همان خالصه )چکیده(، در بسیاری از مقاالت پژوهشی وجود دارد. معموال در مقاالت

Abstract شود.ه نوشته میتر در ابتدای مقالیا با فونت کوچک به صورت ایتالیک 

  برخی از بانکهای اطالعاتی تنهاAbstract کنند و حاوی متن مقاله نیستند.ارائه می 

 برخی از بانکهای اطالعاتیAbstract بایست دهند ولی برای مطالعه کامل مقاله میرا به صورت رایگان ارائه می

 هزینه پرداخت نمود.

  بانکهای اطالعاتی ترکیبی از برخی ازAbstract  وFull Text کنند. برخی از مقاالت به صورت را ارائه می

Abstract  و برخی دیگر به صورتFull Text شود.ارائه می 

  گاهی اوقات ازAbstract  با عنوانSynopsis شود.نیز یاد می  

 Library Catalogآشنایی با  

 وعه اطالعات کاتالوگ کتابخانه، در حقیقت مجمBibliographic عموال در یا کتابشناسی کتابخانه است که م

 شود.هایی ارائه میها در قالب قفسهکتابخانه

  ،در حقیقت کاتالوک کتابخانه، فقط حاوی اطالعات کتابشناسی است و شامل متنAbstract و یا حتی 

Keyword باشد.)به معنای کامل آن( نمی 

 (Wiki توا در ویكی ها )تولید و ویرایش مح اصول 

 ای را در هر فرد حق دارد، هر نوشتهWiki .به هر نحو که مایل باشد ویرایش کند 

 .هر فرد حق دارد متون ویرایش شده توسط فرد دیگری را مجددا ویرایش نماید 

 ر جداگانه نگهداری شود.های مختلف باید به طوتفاوت هر نسخه از ویرایش 

 پیشین در هر زمان وجود دارد. امکان بازگشت به هر نسخه 

 ست حق یابمتون و تصاویر ارائه شده میCopyright ب نداشته باشند یا اجازه این مستندات از صاحCopyright 

 گرفته شده باشد.

 ها یا مقاالت در دستهstubگیرند.های مختلفی قرار می 

  نویسندگانWiki .موظف به پاالیش متون و ویراستاری آن هستند  
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    پ ها 
 وب پنهان چیست؟

مفهومی است برای اطالعاتی که بر روی شبکه جهانی وب وجود دارد، اما با استفاده از موتورهای جستجو « وب پنهان»

 شود.بازیابی نمی

 واقعیاتی درباره وب پنهان

% اطالعاتی هستند که بر روی شبکه جهانی وب 14قرار دادن حدود  بهترین موتورهای جستجو فقط قادر به در دسترس ●

 % اطالعات خارج از دسترس موتورهای جستجو است.86قرار داده شده است، بنابراین 

 بیلیون بزرگتر از وب آشکارظاهر است. 550اندازه وب پنهان  ●

 وب پنهان بزرگترین رشد مقوله اطالعات جدید را در وب دارد. ●

 توان به آنها رسید(.پنهان اطالعات برای همگان قابل دسترسی است)اما از طریق موتورهای جستجو نمی % وب95 ●

 بیش از نیمی از وب پنهان در پایگاههای اطالعاتی معین است. ●

 توانند اطالعات را بیابند:چرا موتورهای جستجو نمی

 محتواهایی در پایگاههای اطالعاتی ذخیره شده است ●

 اطالعاتی با پرداخت هزینه قابل دسترسی است پایگاه ●

 شودمحتوا در زمان خاصی ارائه می ●

 قالبهای محتوا ●

 ورود به سایتها، نیازمند اجازه ویژه است ●

 تعاملی بودن محتوا ●

 شود.محتوا به عنوان نتیجه کاوش کاربر، بصورت پویا تولید می ●

 اندتها مسدود شدهسایتهایی که توسط پروتکلهای بازدارنده روبو ●

 اند.اطالعاتی که به تازگی به سایت افزوده شده و موتورهای جستجو هنوز به آنها دسترسی نیافته ●

 راهنماهای موضوعی تخصصی

1. Subject categories 
2. Mathematics 
3. Statistics 

 درباره موتورهای جستجو

نرم افرازهای کاربردی در وب هستند که برای  فزایش یافته است.هم زمان با افزایش منابع اطالعاتی، تعداد موتورهای جستجو نیز ا

جستجوی انواع منابع اطالعاتی موجود در اینترنت طراحی شده اند. لذا با نمایه سازی منابع اطالعاتی امکان جستجوی کلید واژه، 

ر اساس ساز و کار رتبه بندی، عبارت و سایر قابلیت های جستجو بر روی سایت های مختلف را فراهم می آورند. پس از آن ب

 صفحات یا مدارک بازیابی شده را به طور رتبه بندی شده در اختیار جستجوگر قرار می دهد.

 اجزای موتورهای جستجو

 ربات خزنده و جمع آوری کننده اطالعات•

 برنامه نمایه ساز و پایگاه اطالعاتی•

 نرم افزار جستجو و رتبه بندی اطالعات•
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 جوانواع موتورهای جست

 Google , Yahooموتورهای جستجوی عمومی مثل:  .1

 موتورهای جستجوی موضوعی )موتورهای جستجوی رشته های علمی( .2

 ها( موتورهای جستجوی تخصصی )موتورهای جستجوی نوع خاصی از مدارک یا فایل .3

 ابرموتورهای جستجو .4

 موتورهای جستجوی عمومی

مامی صفحات موجود در وب را براساس سیاست ها و الگوریتم خود بدون توجه به نوع، قالب، موضوع یا زبان و منطقه ت

 نمایه سازی کرده و جستجوی آنها را ممکن می کنند.

 موتورهای جستجوی موضوعی

این نوع موتورهای جستجو برای پاسخ به نیازهای اطالعاتی مبتنی بر یک رشته علمی به وجود آمدند که براساس آدرسهای 

 ه نمایه سازی و قابل جستجو کردن و ارائه آنها به کاربر می پردازند.صفحات و موضوع سایتها ب

 تمرین: اگر بخواهید موتورهای جستجوی رشته های ریاضی و یا آمار را بیابید چه می کنید؟

 موتورهای جستجو تخصصی

ممکن است یک این نوع موتورها امکان جستجوی نوع خاصی از مدرک، قالب فایل، یا صفحات خاص را ممکن می کنند. 

 را جستجو کند یا موتوری دیگر فقط فیلم و موسیقی و یا وبالگها را جستجوکند. pdfموتور جستجو تنها قالب فایلهای 

 ابرموتورهای جستجو

ک راه گسترش دادن دامنه جستجو  استفاده از ابرموتورهای جستجو است. این نوع موتور جستجو پس از اخذ پرسش آنرا ی

جستجوی دیگر رسانده و معموال نتایج را به تفکیک نشان می دهد از ویژگی های این نوع موتور به چندین موتور 

 جستجو جامع بودن اطالعات آن است.

 راهبرد جستجو

فرایندی است که از طریق آن فایلی مورد جستجو قرار می گیرد تا مدارک متناسب با نیاز کاربر شناسایی شود. این •

 است که همان اجرای جستجو می باشد. فرایند شامل چندین مرحله

مدارک در اینترنت از طریق واژگان کنترل شده قابل بازیابی نیستند بنابراین نیاز به فنون خاصی است که منابع مرتبط را •

 شناسایی کنیم.

 رعایت اصول کلی جستجو

 و اخص همچنین جمع و مفرد انتخاب کلیدواژه: تعیین مفاهیم کلیدی و مشخص کردن دقیق مترادفها و واژه های اعم•

 شروع با واژه های اخص و حرکت در آن•

 جستجوی مفهومی•

 استفاده از واژه های پیشنهادی موتور جستجو•

 جستجوی خاص: اسامی خاص )پدیدآورندگان یا قضیه خاص( عناوین مشخص )عنوان مدرک یا مجله(•

 در اول و آخر عبارت” استفاده از عالمت •
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 در جستجو استراتژی های تاثیرگذار
 استفاده از انواع جستجو

 جستجوی ساده یا پایه:  .1

 جستجوی کلیدواژه بدون استفاده از هیچ محدودگر مواجهه با انبوهی از اطالعات ضریب بازیافت باال و ضریب دقت پایین
 جستجوی پیشرفته:  .2

 مکانی، زبانی، و موضوعی.سفارشی کردن جستجو با استفاده از فیلد خاص و عملگرهای منطقی، محدودگرهای زمانی، 
 کوتاه سازی .3

 این عمل موجب افزایش دامنه جستجو می شود که معموال با درج یکی از عالمتهای زیر در ادامه کلمه ممکن می شود.
¡¿ *¡ #¡ $ 

 عملگرهای بولی و همجواری .4

بلیت موتورهای جستجو است. و مهمترین قازیربنای منطق جستجو  در تمام نظام های بازیابی اطالعات، منطق بولی است که برجسته ترین 

  ,AND, OR, NOT, NEAR برخی از مهمترین عملگرها عبارتند از:

 ترفندهای جستجوی بهینه در گوگل

 الف. در موتور کاوش گوگل

 (Basic Search). جستجوی پایه 1الف، 

 (Advanced Search). جستجوی پیشرفته 2الف، 

  مثال)”“(                            از عالمت  . جستجوی عبارتی: استفاده1-2الف، 

 مثال      Site              :. جستجوی در یک وب سایت یا دامنه خاص: 2-2الف، 

 مثال                    (             -. تفریق منطقی : استفاده از عالمت )3-2الف، 

 مثال)نکات(               AND. ضرب منطقی: استفاده از عالمت )+( یا 4-2الف، 

 مثال                                  OR. جمع منطقی: استفاده از کلمه  5-2الف، 

 اصی از متنخ.  جستجو در بافت های 6-2الف، 

 مثال                                                         ]intitle[ :در عنوان:  -

 مثال                                                             ]intext[ :در متن:  -

 مثال                                              ]inurl[ :در نشانی اینترنتی:   -

 مثال     ]inanchor[ :در صفحاتی که به صفحه مورد جستجو پیوند داده اند:  -

 مثال                         ]ext[ :یا   ]efiletyp[ :. تعیین نوع فایل )فرمت(: 7-2الف، 

 مثال  ]link[ :. یافتن صفحات یا سایت هایی که به یک صفحه یا سایت خاص پیوند داده اند: 8-2الف، 

 یا  مثال             ]related[ :های مشابه بایک صفحه یا سایت خاص:. یافتن صفحات یاسایت9-2الف، 

                       [ :cache ]و ممکن است در هنگام جستجو در دسترس نباشند:  ال در گوگل نمایه شده. جستجوی صفحاتی که قب10-2الف، 

    مثال   ]phonebook [ :. جستجوی شماره تلفن اشخاص )آمریکا(: 11-2الف، 

  ]id[ :یا  ] info[ :خاص . یافتن اطالعاتی خاص در مورد وب سایتی 12-2الف، 

  ]movie [ : ]music[ :. برخی دستورات دیگر: 13-2الف، 

 . برخی نکات14-2الف، 

 )(انتز عالمت پر -

 مثال          $عالمت  -

 ( با فاصله-)عالمت خط تیره   -

file:///G:/Phrase.JPG
file:///G:/Phrase.JPG
file:///G:/site.JPG
file:///G:/site.JPG
file:///G:/Minus.JPG
file:///G:/Minus.JPG
file:///G:/AND%20oper.JPG
file:///G:/AND%20oper.JPG
file:///G:/OR.JPG
file:///G:/OR.JPG
file:///G:/intitle.JPG
file:///G:/intitle.JPG
file:///G:/intext.JPG
file:///G:/intext.JPG
file:///G:/inurl.JPG
file:///G:/inurl.JPG
file:///G:/inanchor.JPG
file:///G:/inanchor.JPG
file:///G:/filetype.JPG
file:///G:/filetype.JPG
file:///G:/link.JPG
file:///G:/link.JPG
file:///G:/related.JPG
file:///G:/related.JPG
file:///G:/related%20search.JPG
file:///G:/related%20search.JPG
file:///G:/phonebook.JPG
file:///G:/phonebook.JPG
file:///G:/Info.JPG
file:///G:/Info.JPG
file:///G:/Info.JPG
file:///G:/Info.JPG
file:///G:/movie.JPG
file:///G:/movie.JPG
file:///G:/movie.JPG
file:///G:/movie.JPG
file:///G:/().JPG
file:///G:/().JPG
file:///G:/$.JPG
file:///G:/$.JPG
file:///G:/am%20-%20am.JPG
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 فهرست خدمات گوگل

 

  Alertsدریافت اخبار و نتایج جستجو از طریق ایمیل : 

  Localو محلهای تجاری : پیدا کردن خدمات 

  Answersبخش مطرح کردن سواالت و دریافت پاسخ سواالت :

  Mapsنمایش نقشه ها و مسیرها : 

  Blog Searchیافتن بالگ ها در موضوع مورد عالقه شما : 

  Mobileکاربرد گوگل در تلفن همراه : 

  Book Searchجستجو در کتابها :

  Newsجستجو در اخبار :

  Catalogsها :کاتالوگ 

  Scholarمقاالت : –گوگل مخصوص دانشجویان 

  Directoryجستجو در گوگل بر حسب موضوع یا رشته خاص :

 SMSارسال پیام کوتاه متنی :

  Froogleفروشگاه :

  Special Searchجستجو بر حسب موضوع خاص :

  Groupsایجاد کردن گروه های مباحثه :

  University Searchاص :جستجو در یک دانشگاه یا مدرسه خ

  Imagesجستجوگر تصویر گوگل : 

  Web Searchجستجوی معمولی در گوگل :

  Labsبخش آزمایشات در گوگل :

     Video    http://video.google.com:یافتن فیلم و یا فایلهای ویدیو یی 

  Site( جستجوی گوگل را محدود به محدوده یا یک سایت می کند  :Domain)جستجو در یک سایت خاص یا دامین 

Site:irandoc.ac.ir 
site:loc.gov 

site:thomas.loc.gov 

site:edu 

site:nc.us 

 

 

 

 

 

 

 

http://video.google.com/
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 درخواست اختصاصی کلیدواژه مورد جستجو موضوع

 online Books 

electronic books 
e-Books      

 لکترونیکیا کتابهای یافتن برای

 online Journals 

electronic journals  
e-Journals 

 الکترونیکی هایمجله برای

 Conferences 

Seminars                     

 Symposiums  

 همایشها برای

 Research Papers 

Research articles  

Research 
 Reports      

 پژوهشی یها و گزارشهامقاله برای

 Research projects 

Research Topics             
 (پژوهشی )اولویتهای پژوهشی موضوعهای برای

 Theses                 

 Dissertations 
 هانامهپایان برای

 Courses 

Syllabus 

Curriculum      

 درسی ها و سرفصلهایبرنامه برای

 Bibliographies 

Indexes 
Sources   

 و مآخذ کتابشناسیها و منابع رایب

 Slides 

Photo                 
Images      

 هایاسالیدها، عکسها، تصاویر و برنامه برای

 نمایشی

 Tests 

Quizz 
Exams       

 آزمونها و تستها برای

 Literature Review 

Annual review              
State of the Art         

 علمی هایور نوشتارها و یافتهمر برای

 Softwares 

Computer 
 Programs 

 ایرایانه هایافزارها و برنامهنرم برای
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Improve Your Search Experience: 
Weather  :  
Time :  
 Calculator  :  
 Book Search  :  
Earthquakes  :  
Unit Conversion  :  
 Public Data  :  
Synonym Search  :  
Dictionary Definitions  :  
 Maps  :  
 Plus (+) Operator  :  
Fill in the Blank  :  

 فرمت های قابل جستجو در گوگل

· Adobe Portable Document Format (pdf) 

· Adobe PostScript (ps) 

· Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) 

· Lotus WordPro (lwp) 

· MacWrite (mw) 

· Microsoft Excel (xls) 

· Microsoft PowerPoint (ppt) 

· Microsoft Word (doc) 

· Microsoft Works (wks, wps, wdb) 

· Microsoft Write (wri) 

· Rich Text Format (rtf) 

· Shockwave Flash (Swf) 

· Text (ans, txt) 

 http://www.filext.com  درآدرس آشنا نا پسوندهای و ها پسوند انواع مورد در بیشتر اطالعات

  

http://www.filext.com/
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 افزارشناسایی انواع نرم

ف بر روی یک سیستم نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختل

که شامل گروهی از مقادیر  ابتدایی، نرم افزار کامپیوتر، متشکل از زبان ماشین است رایانه ای را بر عهده دارد.  سطح بسیار

فزار کامپیوتر در یک دودویی بوده و دستورالعمل پردازنده را تعیین می کند. دستورالعمل پردازنده تغییر بیان از سخت ا

وسیلۀ آن یک رایانه،  انی است که اصطالحاً بهتوالی از پیش تعریف شده می باشد. به طور خالصه، نرم افزار کامپیوتر، زب

 دامند؟کصحبت می کند. انواع مختلفی از نرم افزار های رایانه ای وجود دارد و باید دید اقسام اصلی آنها 

اد مختلف ها از منظرهای مختلفی قابل دسته بندی و تقسیم می باشند و متخصصین علوم رایانه ای با توجه به ابعنرم افزار

 .افزار به ارائۀ تقسیم بندی های متفاوتی از این پدیدۀ فناورانه پرداخته اندنرم 

م افزار از دو بعد فنی و با توجه به این نکته که هر تقسیم بندی می بایستی فلسفه و فایده ای داشته باشد و از طرفی نر 

اوتی مورد دسته بندی و ر را از منظرهای متفحقوقی نیز امکان دسته بندی دارد، آنچه در پی می آید بر آن است که نرم افزا

سد، میزان و شکل حمایت رتحلیل قرار دهد تا زوایا و ابعاد فنی و حقوقی نرم افزار ، قدری روشن تر گردد؛ زیرا به نظر می 

 .حقوقی با توجه به اجزا، مراحل و اقسام نرم افزار، متفاوت خواهد بود

 تقسیم بندی های فنی نرم افزار-۱ 

 : (Programming Software)نرم افزارهای پایه  ۱-۱

 : (System Software)نرم افزارهای سیستمی   ۱-۲

 : (Application Software)نرم افزارهای کاربردی ۱-۳

ز جمله هدف و مأموریت ابه جهت فنی و ابعاد مرتبط با علوم رایانه ای، نرم افزار ها را با توجه به معیارهای گوناگون 

های مختلفی قرار داد. ذیالً با ، زمینۀ استفاده، نوع نقش و عملکرد و یا کاربر نرم افزار، می توان مورد تقسیم بندینرم افزار

 .توجه به معیارهای پیش گفته به بررسی انواع نرم افزارها از جهت فنی خواهیم پرداخت

 : (Programming Software)نرم افزارهای پایه  ۱-۱

رها، یکی از انواع معمول، شناخته شده و مورد عالقۀ کاربران در میان نرم افزار های کامپیوتری این دسته از نرم افزا

است . این نرم افزار در قالب ابزار بوده و به برنامه نویس در نوشتن برنامه های کامپیوتری کمک می کند. برنامه های 

م کامپیوتری، وظایف خاصی را انجام می دهند . کامپیوتری مجموعه ای از دستورات منطقی هستند که برای یک سیست

می کنند، شامل ویرایشگر متن ، کامپایلرها و مترجم   ابزارهایی که به برنامه نویسان در ایجاد یک سیستم کامپیوتری کمک

وتر آن را می ها ست. کامپایلرها)مفسرها(، کد منبع را که در قالب یک زبان برنامه نویسی، نوشته شده اند به زبانی که کامپی

فهمد، ترجمه می کنند.)اغلب در قالب دو دویی(. کامپایلرها چیزهایی را که به وسیلۀ رابط ها، تجمیع و تبدیل شده اند، 

تولید می کنند. دی باگرها) اِشکال زداها (، جهت بررسی و اشکال زدایی کدها استفاده می شوند. کد منبع، بعضاً یا به طور 

که بر روی آنها اجرا شده و به جهت برطرف کردن هرگونه  (Debugging tool) اشکال زداکامل، برای ابزارهای 
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برنامه ها را اجرا می کنند. آنها کد  (Interpreters) می شود. مترجم ها اشکال احتمالی به کار می روند، شبیه سازی 

 .ه یک زبان میانی ترجمه می کنندمنبع و یا یک کد از پیش تالیف شده را اجرا و یا کد منبع را قبل از اجرا ب

 : (System Software)نرم افزارهای سیستمی   ۱-۲

کنند. نرم افزارهای  این گونه از نرم افزارها به راه اندازی و اجرای سخت افزار رایانه ای و سیستم رایانه، کمک می

. نرم افزار سیستمی اطالق می شود (utilities)سیستمی به سیستمهای عامل، درایورها، سرورها و برنامه های جانبی سیستمی

سایر اجزاء مرکب  وبه یک برنامه نویس کاربردی در خصوص جداسازی و انتزاع زبان برنامه نویسی از سخت افزار، حافظه، 

، با یک پلت فرم، می کند تا خودش را درگیر زبان ماشین نکند. یک سیستم عامل، برای کاربرها درونی یک رایانه، کمک 

 .ان اجرای برنامه های سطح باال را فراهم می آوردامک

 .فته شودمیان افزارها و سیستم ورودی و خروجی بایوس، ابزاری را فراهم می کنند تا سخت افزار به کار گر

 )Application Software: (نرم افزارهای کاربردی ۳-۱

  بدافزارها   ۱-۳-۱

 ابزارهای تبلیغاتی مزاحم   ۱-۳-۲

 افزار انبار گردانینرم    ۱-۳-۳

 نرم افزارهای جانبی   ۱-۳-۴

 نرم افزار پشتیبان و بازیابی اطالعات   ۱-۳-۵

  نرم افزار های پردازش داده ها   ۱-۳-۶

  نرم افزارهای شبیه سازی و مدل سازی   ۱-۳-۷

  نرم افزارهای سیستم خبره   ۱-۳-۸

  نرم افزار های سیستم بی درنگ   ۱-۳-۹

  ارهای سسیتم نهفتهنرم افز  ۱-۳-۱۰

افزارهای مربوط به کسب و  این قسم از نرم افزارها، کاربر نهایی را قادر می سازد تا امور معینی را به انجام رساند. نرم

ن واژه پردازهای کار، پایگاههای داده و نرم افزارهای آموزشی، برخی از اشکال نرم افزارهای کاربردی هستند. همچنی

فزارهای کاربردی کاربر، به انجام کارهای تخصصی اختصاص داده شوند، نمونه های دیگری از نرم ا مختلف که باید توسط

 .هستند

 :(Malware) بدافزارها   ۱-۳-۱

بدافزار، اشاره به هر گونه نرم افزار مخرب داشته و یک طیف وسیع تر از نرم افزارهایی را در بر می گیرد که به هر 

یانه می باشند. ابزارهای تبلیغاتی مزاحم، جاسوس افزارها، ویروس های رایانه ای، کرم های شکل، تهدیدی برای امنیت را

، مصادیق نرم افزارهای مخرب می باشند. ویروس های رایانه ای، برنامه های اسب های تروجان و یا ترس افزارها ،رایانه ای

به رایانۀ دیگر در محیط شبکه و یا اینترنت گسترش می مخربی است که به تنهایی قادر به تکثیر خود بوده و از یک رایانه 
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ضمیمه دارند و   یابند. کرم رایانه ای همین کار را انجام می دهد، تنها با این تفاوت که ویروس ها نیاز به یک برنامه میزبان

ند. تروجان نیز خود با آن گسترش می یابند، در حالی که در خصوص کرم ها الزم نیست تا خود را به برنامه ای ضمیمه کن

می توانند بر فعالیت های کاربر بر روی یک رایانه، نظارت  را تکثیر و اطالعات را سرقت می کند. نرم افزارهای جاسوسی 

 .داشته و اطالعات کاربر را بدون اینکه وی بفهمد، سرقت کنند

 : (Adware)ابزارهای تبلیغاتی مزاحم   ۱-۳-۲

مجازی ، اجرا یا دانلود می  افزارهایی هستند که با استفاده از آن، تبلیغات اینترنی در فضایابزارهای تبلیغاتی مزاحم نرم 

ند. آنها، اطالعات کاربر، شوند. برنامه نویسان، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم را به عنوان وسیلۀ تولید درآمد خود طراحی می کن

رده را استخراج ی که به عنوان صفحۀ مورد عالقه، ثبت کمانند وب سایت هایی را که وی اغلب بازدید می کند و صفحات

لیغاتی مزاحم هستند می کنند. تبلیغاتی که به عنوان پاپ آپ در صفحۀ نمایش شما ظاهر می شوند، ناشی از برنامه های تب

ضر نیست؛ بلکه ربر، مکه شما را ردیابی می کنند. اما ابزارهای تبلیغاتی مزاحم برای امنیت رایانه و یا حریم خصوصی کا

 .نندکداده ها را جمع آوری کرده و تنها به وسیلۀ پیشنهاد از طریق کلیک کاربر بر روی تبلیغات عمل می 

ریزی منابع جودی، برنامهبرخی دیگر از نرم افزار ها در میان سایر نرم افزارهای رایانه ای، مانند نرم افزار مدیریت مو

تم های مدیریت داده افزار حسابداری وجود دارندکه در زمینۀ خاص اطالعاتی و سیس سازمانی ، نرم افزارهای جانبی و نرم

 .ها، کاربرد دارند. ذیالً نگاهی گذرا به برخی از آنها، خواهیم داشت

 : (Inventory Management Software)نرم افزار انبار گردانی   ۱-۳-۳

ی کند. توابع مواد خود بر اساس کیفیت و کمیت کمک م این نوع از نرم افزار به یک سازمان در ردیابی کاالها و

نبار کمک می کند تا یک انبار داخلی و ذخیره سازی می باشد. این نرم افزار ا  مدیریت موجودی انبار شامل نقل و انتقاالت

به بهبود  ن امرشرکت در سازماندهی موجودی و بهینه سازی جریان کاال در سازمان خود بهتر عمل کرده و در نتیجه ای

 .خدمات به مشتریان منجر می شود

 :(Utilities Software) نرم افزارهای جانبی   ۱-۳-۴

وص مدیریت همچنان که مطابق عرف معمول خدمات نرم افزاری شناخته شده اند، این گونه از نرم افزارها در خص

ز وظایف و عملکرد افزاری، طیف محدودی ا سخت افزار رایانه و نرم افزارهای رایانه ای کمک می کنند. این فرآیند نرم

ی و ، نرم افزارهای سیستمی جانب(Disk defragmenters) ها را بر عهدا دارد. یک پارچه سازهای دیسک سخت

 .برخی از نمونه های متداول نرم افزار های جانبی هستند  ویروس یاب ها،

 :(Data Backup and Recover Software)نرم افزار پشتیبان و بازیابی اطالعات   ۱-۳-۵

ایده آل، ویژگی هایی فراتر از کپی ساده از فایل های داده را فراهم می کند.   یک نرم افزار پشتیبان و بازیابی اطالعات

این نرم افزار اغلب، نیازهای کاربر را در خصوص تشخیص موارد و زمان پشتیبانی و حمایت برنامه ها، برطرف می کند. نرم 
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تیبانی و بازیابی، سازمان مندی اصلی فایل را حفظ کرده و هرگونه بازیابی آسان از اطالعات پشتیبانی شده را افزارهای پش

 .ممکن می سازد

 : نرم افزار های پردازش داده ها   ۱-۳-۶

رداری، حقوق سابداری، انباحاین مورد، رایج ترین زمینه برای تولید نرم افزار و استفاده از رایانه است. سیستم هایی نظیر 

 .و دستمزد و فروش، در این خصوص قابل ذکرند

 : نرم افزارهای شبیه سازی و مدل سازی   ۱-۳-۷

ن قابلیت در رایانه به جهات اقتصادی و ایمنی و صرفه جویی در وقت، برای آموزش و تحقیق در بسیاری از موارد، از ای

 .امثال اینها، مصادیق این دسته انداستفاده می شود. آموزش خلبانی و طراحی بدنه اتومبیل و 

 : نرم افزارهای سیستم خبره   ۱-۳-۸

بان و معاینه را انجام مقصود ساختن برنامه هایی است که بتواند کارهای هوشمندانه انسان نظیر گفتگو، ترجمه و تفسیر ز

 .اده، استفاده می شودبر پایگاه د دهد. سیستم های باهوش مصنوعی، بر اساس منطق است و در آن از پایگاه دانش نیز عالوه

 : نرم افزار های سیستم بی درنگ   ۱-۳-۹

کز تولیدی نظیر در این سیستم ها، عکس العمل بالفاصله صورت می گیرند. نرم افزار های بدین منظور بیشتر در مرا

نظیم فرآیند تولید می ده و به تپاالیشگاه مورد استفاده دارد که با بروز هر عامل و عالمتی، بی درنگ عکس العمل نشان دا

 .پردازد

 : نرم افزارهای سسیتم نهفته  ۱-۳-۱۰

ها کامپیوترهای بسیاری از وسایل کوچک و بزرگ نظیر اسباب بازی، اتومبیل و تجهیزات پزشکی وجود دارند که در آن

 .ل می شودریزی به کار رفته است و با برنامه هایی که روی آنها نصب گردیده، کار آن دستگاه کنتر

   تقسیم بندی های حقوقی نرم افزار .2

 نرم افزارهای سفارشی    .2.1

 نرم افزارهای ردۀ عام   .2.2

 نرم افزار رایگان  .2.3

  نرم افزارهای منبع باز و منبع بسته .2.4

 نرم افزارهای اختصاصی .2.5

  نرم افزارهای مشروط و نرم افزارهای جزئی .2.6

 ایتیرنرم افزارکپی-نرم افزار اختراعی .2.7

  نرم فزار غیر مشاع نرم افزار مشاع و .2.8

  نرم افزار مکمل و نرم افزار سازگار .2.9

  نرم افزارهای واسط و غیر واسط ۰ .2.10
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وبیت عرفی، می باشد، که نرم افزار پدیده ای فنی بوده و در عین حال، دارای ارزش اقتصادی و مطل با توجه به این  

ان نرم افزار را با ن، روابط پدیدآورندگان و مالکنیازمند مجموعۀ قواعد و حمایت های حقوقی است تا بتوان به وسیلۀ آ

قضان احتمالی حقوق مشتریان و مصرف کنندگان تنظیم کرده و از بروز اختالفات و نابسامانی ها و همچنین سوءاستفادۀ نا

برداری  نحوۀ بهره وصاحبان حق در این حوزه جلوگیری به عمل آورد. در این راستا دسته بندی نرم افزار از حیث محدوده 

 .کاربران و مشتریان نرم افزار ، امری بسیار حائز اهمیت است که ذیالً به آن پرداخته خواهد شد

 : (Custom Software)نرم افزارهای سفارشی  ۲-۱ 

ساخته شده  است که برای یک کاربر یا سازمان خاص طراحی شده و از آنجا که برای یک کاربر خاص  نرم افزاری 

 .یژگی های آن مطابق با نیاز کاربر می باشداست، مشخصات و و

ولید شده. در واقع می تالبته عبارت نرم افزار سفارشی نرم افزاری را به ذهن متبادر می کند که طی قرارداد سفارش اثر 

نرم  ولید شده اند وتتوان نرم افزارها را به لحاظ حقوقی و از حیث دارنده حق به نرم افزارهایی که طی قرارداد سفارش 

ا به نرم افزارهایی که نرم افزار ر  افزارهایی که طی رابطه کارگر و کارفرمایی تولید شده اند، از یک سو و از حیث دیگر

در حالی است که  یک پدیدآورنده دارند در مقابل نرم افزارهایی که اثر مشترک محسوب می شوند؛ تقسیم بندی نمود.این

ختصاصی یا متن باز می تواند توان به اختصاصی و متن باز، تقسیم کرد. در واقع نرم افزار ابه اعتبار دیگر نرم افزارها را می 

 .به اشکال مختلف و در روابط مختلف) از حیث نخستین دارنده حقوق( تولید شده باشد

 : (Off-the-Shelf Software)نرم افزارهای ردۀ عام  2-2  

ری می شود. این عام، بدون در نظر گرفتن رده و کاربر خاص، خریدا برخالف نرم افزار های سفارشی، نرم افزار ردۀ

ین منظور انرم افزار، ممکن است جهت منظوری خاص یا در خصوص نیازهای کاربری خاص، طراحی شده باشند و یا به 

از آن نیاز خود را در  تفادهتولید نشده باشند، لیکن قابلیت استفادۀ عام داشته باشند و طیف وسیعی از کاربران بتوانند با اس

اشته باشند. در حقیقت زمینۀ مطلوب خودشان برطرف نمایند؛ بدون اینکه هیچ گونه هماهنگی و ارتباطی با طراح نرم افزار د

 .شما هنگام خرید این نرم افزار، با شرایط قرارداد لیسانس آن، موافقت می کنید

 :(free Softwer)نرم افزار رایگان  ۲-۳ 

بدون   به طور کلی است. نرم افزار رایگان  است که یک کاربر، برای استفاده، تغییر و توزیع آن، آزاد  نرم افزاری

نی. واژۀ رایگان به آزاد از آب در می آید. لیکن هزینه ها مشتمل است بر توزیع، ارائه خدمات، و نگهدارای و پشتیبا  هزینه

افزارهای رایگان به طور متعدیل اشاره دارد.البته باید در نظر داشت، نرنرم افزار از نظام کپی رایت، توزیع و جرح و  بودن

باشند. وسط کاربر را نداشتهترایگان قابل دانلود و استفاده هستند اما ممکن است لزوما قابلیت استفاده مجدد و تغییر و اصالح 

ی کاربران آن ها باید به کدهای ستند: همهباز در یک ویژگی مشترک هافزارهای متنافزارهای آزاد و نرمنرم  هردو نوع

توان افزارها به شخص یا شرکت خاصی اختصاص ندارند و میمنبع دسترسی داشته باشند. بدین معنی که کدهای منبع این نرم

 .ها را به اشتراک گذاشتآن

 :(Open Source and Closed Source Software) نرم افزارهای منبع باز و منبع بسته ۲-۴  
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م افزارهای منبع باز، کد در نرم افزارهای مدل منبع بسته، منبع نرم افزار برای عموم منتشر نشده است؛ در حالی که در نر

رس هستند و حق تغییر، منبع آن برای اصالح و استفاده در دسترس است. نرم افزارهای منبع باز در قالب کد منبعشان در دست

ه نرم افزار برای عموم کد آن از طریق لیسانس های نرم افزار اعطا می شود. در جایی ک بهبود و ارتقاء و بعضاً حق انتشار

یک شرکت و یا توسط  مردم تولید شده باشد به آن نرم افزار منبع باز اطالق می شود؛ چه اینکه نرم افزار یاد شده توسط

 .یک شخص تولید شده باشد

 : (Proprietary Software) نرم افزارهای اختصاصی ۲-۵

فزارهای اختصاصی ادر نرم افزارهای اختصاصی، حقوق قانونی منحصراً برای دارندۀ حق تکثیر باقی مانده و اکثر نرم 

 .به صورت منبع بسته در دسترس قرار می گیرند

ها مستلزم خرید یا کسب مجوز افزارها متعلق به یک شرکت یا شخص حقیقی است و استفاده از آناین نوع نرم

پذیر افزارهای اختصاصی، امکانها توسط کاربر در نرمرداری از دارنده است. دسترسی به کدهای منبع و تغییر آنببهره

شود، کاربران مجاز به تکثیر، نامیده می« برداری کاربر نهاییموافقتنامه مجوز بهره» نیست. مطابق شرایط و ضوابط آنچه که 

 .مهندسی معکوس کدهای منبع نیستند به اشتراک گذاشتن، تغییر، توزیع مجدد یا

وزیع می کنند.نرم تبرخی فروشندگان نرم افزار، کد منبع نرم افزارهای اختصاصی را با دسترسی محدود، میان مشتریان 

ستفاده از اخواهد بودکه کاربران جهت  (Demoware) افزار اختصاصی به شکل نرم افزار مشروط یا نرم افزار معرف

گونه نرم افزارها مشتمل اخت نمی کنند، و فی الواقع ترکیبی از نرم افزارهای رایگان و مشروط هستند. اینآنها وجهی را پرد

به صورت اینترنتی یا در قالب  بر هزینۀ بسته بندی نیست، زیرا در قالب بسته بندی بازاری ارائه نمی شوند؛ اینگونه نرم افزارها

این وجود ممکن است  دی تجاری مجزا ندارند، به مشتریان ارائه می شوند. باهای سخت افزارهای حامل که نیاز به بسته بن

 .پردازیدببرنامه نویسان از شما بخواهند تا مبلغ اندکی را جهت استحقاق دریافت نسخه های پشتیبان و کمکی، 

 (Shareware and Retail Software)  : نرم افزارهای مشروط و نرم افزارهای جزئی ۲-۶

جزئی به کاربران  ه نرم افزارهای مشروط به عنوان نسخۀ آزمایشی به کاربران عرضه می شود، نرم افزارهایدر حالی ک

ر نرم افزارهای جزئی نهایی فروخته می شوند. با افزایش دسترسی به نرم افزارهای مشروط و رایگان بر روی اینترنت، بازا

کنند. مکرراً نرم  م افزارهایشان جهت فروش بر روی اینترنت میتغییر می کند. طراحان و فروشندگان، شروع به ارائۀ نر

مل نمی کنند و پس ع، که در آنها ابعاد اصلی نرم افزار (crippleware)افزارهای مشروط به عنوان نرم افزاری غیر فعال

شهوری هستند که در ماز اتمام دورۀ آزمایش به طور کلی از کار می افتند. اگرچه نرم افزار های مشروط قالب های بسیار 

 Microsoft office از این شهرت و تداول برخوردار نیست. برای مثال نرم افزار  این قالب، نرم افزارهای جزئی کامالً

ه عنوان بستۀ یک نرم افزار بسته بندی شدۀ جزئی است که می بایستی خریده شوند. نرم افزار های جزئی ممکن است ب

اساس یک  در حال حاضر طراحان نرم افزار، به تولید کنندگان بزرگ بر (OEM) وندتجهیزات اصلی تولید منتقل ش

نرم افزار مزبور را بر  قرارداد لیسانس یک نسخه از کپی نرم افزار را به ایشان تحویل می دهند تا قبل از خرید امکان نصب

کپی  یک نسخه (Box Package Form) روی دستگاه های رایانه خود نصب کنند. بنابراین در بسته های موسوم به

 .نمایندگی های مجاز به مشتریان تحویل داده می شود  از نرم افزار مجوز دار از طریق

 (  Patent software and copy right software) :ایتیرنرم افزارکپی-نرم افزار اختراعی 2-7  
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م حقوقی معروف و قابل دسته بندی است. دو نظانرم افزار ازجهت این که تابع احکام کدام رژیم حمایتی حقوقی باشد 

ی متعددی در خصوص آنها به نسبتاً جا افتاده برای اموال غیر مادی وجود دارد که جنبه بین المللی نیز یافته و کنوانسیون ها

حمایت  هادی برایتصویب رسیده است. نظام حق مولف یا کپی رایت و نظام حق اختراع. یکی از معمولترین نظام های پیشن

ک برنامه رایانه ای یاز پدیدآورندگان نرم افزار، نظام حق مولف است. برخی مشابهت ها بین یک اثر ادبی همانند کتاب و 

ی رایت بسیاری از به خصوص در ابتدای عمر مهندسی نرم افزار که به شکل پیشرفتۀ کنونی مطرح نبود، سبب شد قوانین کپ

ر حالی است که تفاوت م افزارهای رایانه ای نیز همانند آثار ادبی حمایت شود. این دکشورها، طوری اصالح شوند که از نر

عتی)حق اختراع( های در موضوع و نیز عدم تناسب احکام حق مولف با نرم افزار موجب شده است نظرها به نظام حقوق صن

 .ار می شودبه ضعف هایی بر آن معطوف شود و البته حق اختراع نیز کامالً برای نرم افزارها مناسب نبوده و نقط

 : نرم افزار مشاع و نرم فزار غیر مشاع ۲-۸

ارکت هریک در هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار ، مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مش    

ورتی که ر صپدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هریک تعلق می گیرد. د

آورندگان است. کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن، حق مشاع پدید

قض حقوق موضوع قوانین نالبته باید خاطر نشان کرد که هریک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد 

 .ندمربوطه به مراجع قضایی، مراجعه کن

 : مل و نرم افزار سازگارنرم افزار مك ۲-۹

الف نظر بوده یکی از حقوقی که همیشه در مورد نرم افزار و سایر آثار دارای حق مالکیت فکری مورد بحث و اخت 

ان شود. به زبی عنوان میاست که در مورد آثار ادبی و هنری با عنوان تولید آثار اشتقاقی یا تلفیق« حق تولید سازگار»است 

کل بیان دارای اصالت شساده، آثار اقتباسی آثاری هستند که ریشه در آثار قبلی دارند. اثر جدید اگر چه از نظر محتوا و 

ها نیز بسیار رایج است. در برخی از نظام های است اما برخی از عناصر را از اثر پیشین کسب کرده است. این امر در نرم افزار

رفیت ها یا کاربری جدید ظارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت ها و حقوقی ، استفاده از نرم افز

که پدیدآورنده ایجاد کند بال مانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود؛ مشروط بر این

ر، تولید شده است ه برای نخستین بار درآن کشونرم افزار سازگار و مکمل، رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهایی ک

 .را گرفته باشد

 : نرم افزارهای واسط و غیر واسط ۲-۱۰

 : قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای چنین مقرر داشته که ۴ماده 

رنده حقوق نرم به دا حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق "

 "افزارهای واسط نیست

کند زیرا یک جاد میمنظور از واسط، آن چیزی است که میان یک نرم افزار با نرم افزار دیگر یا سخت افزار ارتباط ای

ختیار ر اها را بگیرد و از طریق سخت افزار دها دادهتواند انجام دهد مگر اینکه از طریق واسطنرم افزار به تنهایی کاری نمی

رم افزار سیستم ارتباط نکاربر قرار دهد به عبارت دیگر اینکه کاربر چگونه از صفحه کلید یا صفحه نمایش با سخت افزار یا 

 .بر قرار کند، به ماهیت آن جزء از برنامه بستگی دارد که واسط کاربر آن است
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ها است. اما نکته خاصی که در ین واسطاغلب دعاوی، ادعای کپی شدن بخشی از برنامه است که عمدتا شامل هم 

افتد. عوامل های اجباری است که در تولید نرم افزار جدید اتفاق میبرخی آراء مورد توجه قرار گرفته است، محدودیت

گردد زیرا مشخصات ها میها و ساختارخواه منجر به شباهت برخی از بخشثابتی که در این صنعت وجود دارد، خواه نا

های برنامه شود، استانداردهای طراحی، تقاضاهای موجود در بازار و رویهای که به وسیله آن نرم افزار طراحی میرایانه

 .هایی را در تنوع و تمایز محصول ایجاد کرده استنویسی که به صورت عرف در آمده است، محدودیت

به ) افزارنویسی نرمای واسط یا رابط برنامههمچنین در تعریف نرم افزارهای مذکور گفته اند، منظور از نرم افزاره

بط یا به صورت خالصه رابط برنامه نویسی، را  یا Application Programming Interface (API) :انگلیسی

 .کنندهایی است که از آن تقاضای سرویس میعامل و برنامهبین یک کتابخانه یا سیستم

تواند ارائه دهد و مفهومی مجرد است. این عامل میخانه یا سیستمکند که کتابرابط کارکردهایی را تعریف می

نویسی مجموعه توابعی تر، رابط برنامهشوند. به عبارت سادهسازی میافزار یا کتابخانه پیادهکارکردها سپس در قالب یک نرم

 .تواند از یک برنامه دیگر فرا بخوانداست که یک برنامه می

توانند نویسان میهایی استاندارد دارد که با استفاده از آنها برنامههای ویندوز مرجعAPI ایبرای مثال مایکروسافت بر

 .های کاربردی خود استفاده کنندعامل در توسعه و نوشتن برنامههای سیستمها و سرویساز قابلیت

سبت اعف واقع شده و به مناطور که می بینیم از جهت حقوقی، نرم افزارهای واسط، نمی توانند مورد حمایت مضهمان

    .تولید هر نرم افزار، مورد حمایت قرار گیرند

 : نتیجه گیری

ه نرم افزارهای رایانه ای آنچه در سطور باال آمد چشم اندازی از اقسام عمده نرم افزارها و نحوه توزیع آنها بود . امروز

 ها غیر ممکن استبه صورت گسترده متداول بوده و تصور رایانه ها بدون نرم افزار 

 .و بدون نرم افزارها امکان استفاده از رایانه بدین سهولت وجود نخواهد داشت

ین راه های آنچه درخصوص رایانه ها جالب توجه است این است که آنها زبان مخصوص به خودشان را داشته و همچن

راری ارتباط شامل انواع ه ابزار آنها برای برقمخصوص به خودشان را برای برقراری ارتباط با انسان دارند. به عالوه این ک

نی و علمی، به جهت الزم به ذکر است شناخت هرچه بیشتر انواع و اجزاء نرم افزارها از جهت ف.مختلف نرم افزار می شود

 ده و پر کاربردموضوع شناسی دقیق تر، سبب افزایش سطح کیفی و کارآمد تر شدن حمایت های حقوقی از این پدیدۀ پیچی

    .معاصر، خواهد شد

 : منبع

   https://www.systemgroup.net       1397/10/23                                      :                         برگرفته از 

 1. http://www.buzzle.com/articles/major-types-of-software.html 

2.  http://www.systemgroup.net/intellectual-property/articles/1770 

3. http://fa.wikipedia.org/wiki/                 

 شر میزان، چاپ دومنحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، دکتر امیر صادقی نشاط، .4    
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 منابع نقد کتاب در حوزه اسالمی در ایران
1- amamzon.com/amazon.co.uk  

ن ب نکات مثبت آجنبه بازاریابی برای فروش کتاب دارند بیشتر عالوه بر شرح توصیفی بر کتا چون کهاین دو سایت  

 البته در بسیاری از موارد هم پوشانی دارند.د کننیمبیان  را

2- Books in print  

)www.bokksinprint.com( .که بیش از نیم میلیون نقد کتاب در خود جای داده است 

3- Book Review index  

4- (www.gale.com/BRIOnline) 

 ود است.موج 1969روزنامه و غیره از سال  ،مجله 500یباً دو میلیون نقد کتاب از تقردر این پایگاه  

5- H-review  (www.h-net.org/review) 

 ت.پردازد و دسترسی به آن رایگان اسیمی و اجتماعی انسان علومی دانشگاهی در حوزه هاکتاببه نقد  تماماً این پایگاه  

 مجموعه آن گلچین و با کیفیت باال انتخاب شده است.

 جستجوی مقاالت و نشریات در داخل و خارج از کشور 

اخته است. سرشد و توسعه اینترنت بیش از هر زمانی مقاالت و مجالت را جهت استفاده محققین دسترس پذیر 

زمینه مربوطه را  از اینکه بخواهد از مقاالت دانشگاهی استفاده کند باید پیش زمینه موضوعی دراما هر محققی قبل 

شریات مطالعات نداشته باشد بدلیل اینکه مو ضوعات مقاالت بسیار تخصصی هستند که در اینجا قصد داریم مقاالت و 

 نها را معرفی کنیم.آگلیسی و نحوه دسترسی به مذهب با گرایش اسالم  در پایگاههای بین رشته ای در منابع فارسی و ان

 

 (1395،اسالم یاتیمنابع تحق یراهنما-یمیکر)رضاراهنمای جستجوی مقاالت  در داخل کشور

 جامع ترین راهنمای اطالعات کتابشناختی مقاالتنمایه ملی ایران )نما(:  .1

د واژه، نام ن پایگاه امکان جستجو کلیفهرست مقاالت فرهنگی در مطبوعات جمهوری اسالمی ایران. می باشد. در ای

صطالحنامه اصفا نمایه نویسنده، عنوان مقاله و نام نشریه فراهم آمده است. کلید واژه های موضوعی مقاالت با استفاده از ا

 .سازیی شده است

 (www.noormags.com) پایگاه مجالت تخصصی نور: .2

در شش موضوع ، ردی تمام متن مقاالت را نیز در اختیار می گذاعالوه بر اطالعات کتابشناخت پایگاه مجالت تخصصی نور

است. در وم انسانی پژوهشی و عل -تخصصی قرآن و حدیث، فلسفه و کالم، عرفان، فقه و اصول، حقوق، اطالع رسانی، علمی

 این پایگاه عالوه بر جستجوی کلیدواژه ای می توان بر اساس موضوع نیز مجالت را دسته بندی کرد. 

 (www.seraj.irگاه  اطالعات مقاالت اسالمی )پای .3

ند منبعی بسیار عنوان آن به صورت تمام متن می باشد می توا 14000مقاله در موضوعات اسالمی که  76000با بیش از 

رای اصطالحنامه شده این است که دامناسب برای موضوعات پژوهشی باشد امکان بسیار مناسبی که در این پایگاه گذاشته 

 ه شده است .موضوعی می باشد که اطالعات از کل به جزء در آن مرتب شده و در هر مرحله تعداد مقاله های آن اورد

 www.namamatn.comنما متن )فهرستگان(  .4

http://www.bokksinprint.com/
http://www.gale.com/BRIOnline
http://www.h-net.org/review
http://www.seraj.ir/
http://www.namamatn.com/
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ن تولید و در ت فهرستنویسی شده نشریات تحت وب با نام فهرستگانرم افزار جدید جستجو و مشاهده متن کامل مقاال

  .خ است مستقیما توسط شرکت ایال نرم افزار تولید کننده این مجموعه به بازار ارائه گردید 1385سال 

 اینترنت که به دو صورت توسط سازمانها قابل دریافت است هم به صورت اینترانت و شبکه داخلی و هم از طریق

مراجعه نمایید.  www.namamatn.comمیتوانید به وب سایت  onlineاهده این نرم افزار به صورت جهت مش

  جستجوی مطالب در بخشهای مختلف این سایت رایگان بوده و نیازی به عضویت ندارد.

 islamicdatabank.comپایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی  .5

 ه موضوعی می باشد مانطور که در تصویر زیر مشاهده  می کنید این ژایگاه نیز همانند ژایگاه سراج دارای اصطالحنامه

  irandoc.ac.irمرکز اطالعات و مدارک علمی ایران .6

ست که در اپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران, پژوهشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 تحقیقاتی یتبه منظور فعالیت در حوزه اطالع رسانی و کتابداری تاسیس شد. هدف این پژوهشگاه, فعال 1347سال 

و تالش برای  زمینه نیازهای اطالعاتی در این منظور رفع به علمیو مدارک اطالعات و اشاعه ، گردآوریرسانی اطالع

های گزارش و طرح ل توجهی از منابع اطالعاتی مانند: مقاله،در کشوراست. بخش قاب علمی اطالعات ایجاد شبکه

 پژوهشی و پایان نامه می توان به این پایگاه مراجعه نمود. 

 magiran.comبانک اطالعات نشریات کشور )مگیران ( .7

و در آن از این پایگاه تقریبا مجالت تمامی حوزه های موضوعی را تحت پوشش قرار می دهد. بهترین نوع جستج

ی توان هم به میق راهنمای موضوعی مجالت می باشد . عالوه بر اطالعات کتابشناختی تمام متن مقاالت را  نیز طر

های موضوعی  صورت حقوقی و حقیقی دریافت نمود. مزیت این پایگاه عالوه بر پوشش موضوعی مناسب در تمام زمینه

 اسالم روز آمد بودن آن است. 

   http://www.srlst./com    ولوژی شیرازکتابخانه منطقه ای علوم و تكن .8

ستجوی جامع با استفاده از موتور جستجوی  این پایگاه عالوه بر جستجو در موضوعات کلی با استفاده از موتور ج

ایان نامه ها پمی ایران برای پایگاههای تخصصی در موضوعات خاص را نیز می توان جستجو کرد. در کنار مرکز مدارک عل

 منبعی مهم محسوب می شود. 
                                                                                     

 http://www.isc.gov.ir        پایگاه استنادی جهان اسالم .9
یک سیستم اطالع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل  (ISCاسالم)پایگاه استنادی علوم جهان 

از مهم ترین خدمات آن می توان به مجالت علمی کشورهای اسالمی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر می باشد. 

گزارشهای استنادی و  (AJCR)[۳]شریات عربیگزارشهای استنادی ن،  (PJCR)[۲]گزارشهای استنادی نشریات فارسی

 اشاره کرد .  (EJCR)[۴]نشریات انگلیسی

 که از طریق این گزارش ها می توان به این نتیج دست یافت 

o تعیین میزان دقیق استنادها 

o تعیین تداوم زمانی استنادها 

o تعیین منابع و زمان استنادها 

http://www.namamatn.com/
http://www.srlst./com
http://www.isc.gov.ir/
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-3
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o ها بر یکدیگرتعیین میزان اثرپذیری و اثر گذاری رشته 

o  ایمشاهده مقاالت چند رشتهبررسی و 

o ثر با آنهاها و ارتباط موتعیین افراد هسته برای درک اندیشه 

o های مختلفهای در حوزهتعیین عمر نوشته 

o کمک به تدوین نقشه جامع علمی کشور 

        sid.ir   (SID)پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  .10

                                  پژوهشی کشور -تجو و ارائه چکیده مقاالت نشریات علمی جس

                                                             ( مقاالتFull Textدسترسی به متن کامل )  -    

                                             ISIنشریات ایرانی نمایه شده در معرفی و ارائه مقاالت    -    

                        المللی  مقاالت محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بیندسترسی به مجموعه    -    

 Impactاز طریق شاخص تاثیر ) (JCRپژوهشی کشور ) –های استنادی نشریات علمی سرویس گزارش   -    

Factor)  ( و شاخص آنیImmediacy Index)  

 معرفی نشریات و نویسندگان مقاالت پر استناد    -    

 الت انگلیسیجستجو در مقا
ت اشتراکی در طول چند سال گذشته اکثر مجالت دانشگاهی  به صورت تمام متن چه به صورت رایگان و چه به صور

ند ناشر کوچک چها قابل دریافت هستند. که خروجی بعضی از این پایگاهها ممکن است از یک ناشر یا  از طریق پایگاه

مایه سازی و نی می شوند. البته ممکن است یک مجله در چند پایگاه باشد که همگی با هم نمایه سازی و چکیده نویس

 چمیده نویسی شود و از همه این پایگاهها قابل دریافت است.

ی از رشته های که موضوع مطالعات اسالم و بسیاری از موضوعات دیگر بین رشته ای است و ممکن بسیار دلیل اینه ب

تجویی که می ع آن را منحصر به پایگاه خاصی کرد. جهت اینکه دامنه جسدانشگاهی در گیر آن باشند نمی توان موضو

ای اغاز کینم تا بتوانیم  خواهیم انجام دهیم وسیع باشد ابتدا باید از موتور جستجوهای بین رشته ای و  پایگاههای بین رشته

 نیم.مجالت ، نویسندگان و عناوین مقاالت مورد نظر را از اطریق این پایگاهها شناسایی ک

ویسنده مقاله ، مجله ، نها عالوه مشخص کردن توصیفات کتابشناختی از قبیل عنوان مقاله ،  که البته بعضی از این پایگاه

اله  و مجالت نیز می به ارزشیابی مق scuposو    ISIهای مثل  و نام پایگاهی که مجله در آن نمایه سازی می شود پایگاه

 پردازند.

 بین رشته ای می توان به این موارد اشاره کرد. های از مهمترین پایگاه

Google scholar (scholar.google.com)  
اگر محققی می خواهد مقاله ای دانشگاهی در زمینه موضوعی خاص مثل مطالعات اسالم  پیدا کند.  مسلما بهترین نقطه 

فقط به جستجوی منابع  googleی خواهد بود زیرا این موتور جستجو بر عکس موتور جستجو Google scholarشروع 

علمی و دانشگاهی می پردازد. از مزیتهای دیگر این موتور جستجو می توان به رایگاه بودن آن ، جستجو در چندین پایگاه 

مختلف بدون دانستن  موضوعات آن ، سادگی استفاده  از آن را اشاره کرد. البته متن کامل  بعضی از  مقاالت بازیابی شده 

http://sid.ir/fa/index.asp
http://www.sid.ir/fa/image/Iran_ISI.pdf
http://sid.ir/En/Subject.asp?ID=7
http://sid.ir/Fa/JCR.asp
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موتور جستجو رایگان نیستند. که شما می توانید از طریق نام پایگاهی که به شما ارائه میدهد متن کامل مقاله را بدست از این 

 آورید.

نده ای خاص محدود در جستجوی پیشرفته این موتور جستجو می توان دامنه جستجو را عنوان ، انتشارات ، تاریخ و نویس

 کرد.

ین منبع استفاده نشانه تعداد افراد و مشخصات مقاالتی است که از ا ”cited by“ در شکل نمایش بازیابی اطالعات  

ندهمچنین می توانید مقاله که این می تواند ارزش این مقاله به تعداد افرادی که از آن استفاده کرده اند را برسا .کرده اند

ده در موتور ستجوی عنوان و نام نویسنج  ”websearh“های مرتبط و موضوعات جدیدی که کار شده را مشاهده نمایید.

ا که در وب سایت را انجام می دهد. این از آن جا اهمیت دارد که در بسیاری از موارد این مقاالت ر  googleجستجوی 

گزینه می  از طریق این  ”import into endnote“خود نویسنده احتماال می توان رایگان آن را بدست آورد.گزینه 

ن مطابف شیوه ای  مجله آله را وارد این نرم افزار کرده تا در موقع نوشتن مقاله به صورت خودکار ارجاعات توانید این مقا

 ای که  جهت چاپ مقاله انتخاب می کتید برای شما ویرایش کند.

 ”related article“نشان دهنده نسخه های دیگر مقاله در پایگاههای دیگر است گزینه   ”All 3 versions“گزینه 

 نشان دهنده موضوعات مرتبط با این مقاله است .

 
 جهت دستیابی به متن کامل از طریق این موتور جستجو می توان این راه ها پیمود: 

وال بعد از عنوان شده و وجود دارد.که نام پایگاه معم مشخص کردن پایگاه هایی که مجله در آن نمایهگام اول :  .1

 ، نویسنده ، نام مجله ، سال انتشار می آید.

د. و پیدا کردن مقاله مطابقت دادن نام پایگاه با پایگاه های موسسه یا دانشگاهی که در آن فعالیت داریگام دوم :  .2

 تمام متن از پایگاهی که موسسه شما اشتراک شده است.

نوان مقاله از طریق اگر پایگاه مد نظر شما در اختیار نداشتید می توانید با جستجو کردن نویسنده  و ع گام سوم: .3

ی متفاوتی از نسخه ها Google scholarاین موتور جستجو دریابید که نسخه مجانی آن وجود دارد یا نه؟ در این موقعیت 

قیقا همان مقاله اصلی نباشد ده اند به شما ارائه می دهد که ممکن است دهمان مقاله و یا مقاله هایی که از این مقاله استفاده کر

 اما می تواند شبیه مقاله شما باشد

 ,yahooجستجو در وب سایت نویسنده از طریق موتور جستجوهایی نظیر  گام چهارم : .4

google,msnsearch , ask.com ین که از ارده باشدیا زیرا نویسنده ممکن است پیوندی به نسخه تمام متن آن ایجاد ک

 پست الکترونیکی بتوانید از نویسنده اصل مقاله را دریافت کنید.

یگان از آن که ببیند آیا نسخه ای رایا دسترسی باز  (open access)جستجو در موتور جستجوهای گام پنجم : .5

 وجود دارد یا نه؟ نمونه :
 OAIster(oaister.umdl.umich.edu/o/oaister)  

ق وب به صورت گر مجله ای در هیچ یک از پایگاه های تمام متن یافت نشد می توانید آن را از طریا گام ششم: .6

 رایگان دریافت کنید.

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2895569847988159128&hl=en
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CrossRef 

ر میان انتشارت دموسسه  و ناشر دانشگاهی است می تواند به صورت هزمان  1400این پایگاه  در بردارنده انتشارات 

دارد  Google scholarنسبت به  crossRefستجو کند مزیت عمده ای که تمامی این ناشران به صورت تمام متن ج

ر حالیکه داین است این موتور جستجو عالوه جستجوی اطالعات کتابشناختی قادر به جستجوی متن مقاالت نیز هست 

Google scholar  چنین کاری را نمی توان انجام دهد موتور جستجویcrossRef شران ن نارا می توان از طریق ای

 دسترسی پیدا کرد

Sage  :  sagepub.com 

Blackwell    : www.blackwell-synergy.com    

 Cambridge: journals.cambridge.org  

crossRef شگاه یا موسسه شما کندو اگر دان عالوه بر مقاالت ،کتابها ، و مدخل های دائر المعارفی را نیز جستجو می

ز مزیتهای خوب اپایگاه را نیز مشترک داشته باشند تمام متن مقاله نیز بدون مراجعه به پایگاه قابل دسترس است و 

crossRef .می توان به پیوند فهرست ماخذ هر مقاله با تمام متن آن مقاله اشاره کرد 

است زیرا   ISCو   ISIمیت است. نمایه شدن مجالت در پایگاههای یکی از معیارهایی که برای پژوهشگران حائز اه

لی می پردازد. و پایگاه به ارزشیابی مجالت در سطح بین المل  ISIاین دو پایگاه به ارزشیابی مجالت می پردازند . پایگاه 

ISC  .به ارزشیابی مجالت در سطح کشورهای جهان اسالم 

انیم کدامیک از یگاه درجه اعتبار مجالت را می رساند حال اگر بخواهیم  بدبدیهی است ورود نشریات به این دو پا

را برای دانستن مجالت  مجالت درخواستی در این دو پایگاه و جود دارد می توانیم از این موارد استفاده کنیم . ساده ترین

ISC  ثل مراجعه به پایگاه استنادی جهان اسالم می باشد البته پایگاههای دیگر نیز مSID  شریات کشور )مگیران( نو پایگاه

 نیز این اطالعات را ارائه میدهند.

 به دو طریق می توان اقدام کرد:  ISIاما در مورد پایگاه  

 مراجعه به وب سایت مجله مورد نظر -1

  WEB of scienceمراجعه به وب سایت   -2

از شناخت . اما اگر آن را در میان مجالت دیگر بمرتبه    JCRدر این وب سایت با وارد کردن مجله مورد نظر در پایگاه 

  ISIود پایگاه مجله خاصی مد نظر نبود می توان با وارد کردن موضوع مورد نظر مجالت را از طریق تجزیه و تحلیل خ

 شناسایی کرد . 
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 طبقه بندی انواع نرم افزارها

 بازی 

 ماجرایی 

 مدیریتی 

 مسابقه ای 

 معمایی 

 ورزشی 

o بندی نشدهدسته 

 صوت 

 مذهبی 

 قرآن 

 مولودی 

 مالتی مدیا 

 آموزشی 

 انگلیسی 

  

 طنز و خنده دار 

 ورزشی 

 کارتون و انیمیشن 

 موبایل 

 بازی موبایل 

 آی او اس 

 اندروید 

 جاوا 

 تم موبایل 

 تم اندروید 

 الیو والپیپر 

 تم سونی 

  تم نوکیا 

  تمIOS 

 .... تم 

 مالتی مدیا 

 آهنگ و زنگ 

 عکس پس زمینه 

 کتاب الکترونیکی 

 م افزار موبایلنر 

 آی او اس 

 اندروید 

 جاوا 

  نوکیا 

 .....و 

 نرم افزار 

 وزشیآم 

 ابزار آموزشی 

 ریاضیات 

 زبان 

 دانش علم و 

 فرهنگ لغت / دیکشنری 

  

o اداری 

 آفیس 

 ابزار تالیف 

 ارائه 

 سازمان دهنده و تقویم 

 ماشین حساب / مبدل 

 مترجم متن 

 مدیریت پروژه 

 پرینتر و اسکنر 

 پی دی اف 

  

o ارتباطات 

 اتصاالت 

 ایمیل 

 فکس و تلفن 

 ویدئو و وب کم 

http://www.kamyabonline.com/category/game/
http://www.kamyabonline.com/category/game/adventure/
http://www.kamyabonline.com/category/game/management-game/
http://www.kamyabonline.com/category/game/racing-game/
http://www.kamyabonline.com/category/game/puzzle/
http://www.kamyabonline.com/category/game/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/
http://www.kamyabonline.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
http://www.kamyabonline.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
http://www.kamyabonline.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
http://www.kamyabonline.com/category/audio-2/
http://www.kamyabonline.com/category/audio-2/religious-audio-2/
http://www.kamyabonline.com/category/audio-2/religious-audio-2/quran-religious-audio-2/
http://www.kamyabonline.com/category/audio-2/religious-audio-2/%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c/
http://www.kamyabonline.com/category/multimedia-section/
http://www.kamyabonline.com/category/multimedia-section/educational/
http://www.kamyabonline.com/category/multimedia-section/educational/english/
http://www.kamyabonline.com/category/multimedia-section/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
http://www.kamyabonline.com/category/multimedia-section/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-multimedia-section/
http://www.kamyabonline.com/category/multimedia-section/cartoons-and-animation/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-game/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-game/ios-mobile-game/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-game/android/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-game/java-mobile-game/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-theme/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-theme/android-theme/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-theme/live-wallpaper/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-theme/sony-ericsson-theme/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-theme/nokia-series-60-theme/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/multimedia-mobile/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/multimedia-mobile/ringtone/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/multimedia-mobile/wallpaper/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/multimedia-mobile/ebook/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-software/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-software/ios-software/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-software/android-mobile-software/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-software/java/
http://www.kamyabonline.com/category/mobile/mobile-software/nokia-series-60/
http://www.kamyabonline.com/category/software/
http://www.kamyabonline.com/category/software/education/
http://www.kamyabonline.com/category/software/education/teching-training-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/education/mathmatics/
http://www.kamyabonline.com/category/software/education/language/
http://www.kamyabonline.com/category/software/education/science/
http://www.kamyabonline.com/category/software/education/dictionaty/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/office-suite/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/authoring-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/presentation/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/organizer-calendar/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/calculator-converter/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/translator/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/project-management/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/printer-scanner/
http://www.kamyabonline.com/category/software/office-business/pdf/
http://www.kamyabonline.com/category/software/communication/
http://www.kamyabonline.com/category/software/communication/connectivty/
http://www.kamyabonline.com/category/software/communication/email/
http://www.kamyabonline.com/category/software/communication/fax-telephony/
http://www.kamyabonline.com/category/software/communication/web-video-cam/
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 چت و مسنجر 

o امنیتی 

 نتی ویروسآ 

 حذف ایمن اطالعات 

 دیوار آتش / فایروال 

 ضدهرزنامه و ضدجاسوسی 

 مدیریت پسورد 

 نظارت و کنترل 

 پنهان سازی / آشکارسازی 

 ل دسترسیکنتر 

o اینترنت 

 ابزار اینترنت 

 ابزار شبکه 

 اشتراک فایل 

 اف تی پی 

 سرور 

 مدیریت دانلود 

 مرورگر اینترنت 

 کنترل از راه دور 

o توسعه 

 ابزار ایجاد راهنما 

 ایجاد برنامه نصب 

 دی، رمگذاری و محافظتبسته بن 

 زبان برنامه نویسی 

 افزارمحیط یکپارچه توسعه نرم 

 ویرایشگر منابع 

 پایگاه داده / دیتابیس 

 کامپایلر و مفسر 

 کامپوننت و کتابخانه 

o توسعه وب 

 ASP | PHP 

 HTML | XML | CSS 

 Java | JavaScript 

 طراحی وب 

o خانگی 

 ساخت فهرست و کاتالوگ 

 ستاره شناسی و نجوم 

 فرهنگ و هنر 

 مذهب 

o دسكتاپ 

 تم و پوسته 

 ساعت و آالرم / هشدار دهنده 

 محافظ صفحه نمایش / اسکرین سیور 

 مدیریت میزکار / دسکتاپ 

o دیسک 

 ابزار ایمیج 

 درایو مجازی 

 دیگر 

 رایت 

 سازنده اتوران 

 قفل گذاری و محافظت 

 مبدل 

o سیستم عامل 

 دوزوین 

 اپل 

o مالتی مدیا 

 ای کدکبسته ه 

 تصویربرداری صفحه نمایش 

 ضبط و ویرایش صوت 

 ضبط و ویرایش ویدئو 

 مبدل صوتی 

 مبدل ویدئویی 

 ینتی سایزرمیکسر صوتی / س 

 پخش کننده صوتی 

http://www.kamyabonline.com/category/software/communication/chat-instant-messaging/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/antivirus/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/secure-cleaning/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/firewall/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/anti-spam-anti-spy/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/password-manager/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/monitoring/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/encryption-decryption/
http://www.kamyabonline.com/category/software/security/control-access/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/internet-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/networl-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/file-sharing/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/ftp-client/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/server/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/download-browser/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/browser/
http://www.kamyabonline.com/category/software/network-internet/remote-controlling/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/help-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/setup-creator/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/packer-crypter-protector/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/programming-language/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/ide/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/ide/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/ide/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/resource-editor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/database/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/compiler-interpreter/
http://www.kamyabonline.com/category/software/development/components-libraries/
http://www.kamyabonline.com/category/software/web-development/
http://www.kamyabonline.com/category/software/web-development/asp-php/
http://www.kamyabonline.com/category/software/web-development/htmlxmlcss/
http://www.kamyabonline.com/category/software/web-development/java-javascript/
http://www.kamyabonline.com/category/software/web-development/web-design/
http://www.kamyabonline.com/category/software/home-hobby/
http://www.kamyabonline.com/category/software/home-hobby/cataloging/
http://www.kamyabonline.com/category/software/home-hobby/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85/
http://www.kamyabonline.com/category/software/home-hobby/culture-art/
http://www.kamyabonline.com/category/software/home-hobby/religion/
http://www.kamyabonline.com/category/software/desctop/
http://www.kamyabonline.com/category/software/desctop/theme-skin/
http://www.kamyabonline.com/category/software/desctop/clock-alarm/
http://www.kamyabonline.com/category/software/desctop/screensaver/
http://www.kamyabonline.com/category/software/desctop/desktop-management/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/image-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/virtual-drive/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/other-cd-dvd/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/burner/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/autorun-builder/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/protector/
http://www.kamyabonline.com/category/software/cd-dvd/ripper/
http://www.kamyabonline.com/category/software/os/
http://www.kamyabonline.com/category/software/os/windows/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/codec-pack/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/screen-capture/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/audio-recorder-editor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/video-recorder-editor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/audio-convertor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/video-convertor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/audio-player/
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 پخش کننده ویدئویی 

 پالگین صوتی و تصویری 

o کاربردی 

 ابزار تلفن موبایل 

 ابزار رجیستری 

 ابزار سخت افزار 

 ابزار هارد دیسک 

 اتوماسیون 

 ایجاد نسخه پشتیبان 

 بازیابی اطالعات 

 بهینه ساز 

 حذف کننده 

 دیسک مدیریت و بوت 

 سیستمی 

 فشرده سازی فایل ها 

 مدیریت درایور 

 مدیریت فایل ها 

 همگام سازی 

 ویرایشگر متن 

 کنسول و ارتباط دهنده 

o گرافیكی 

 آلبوم دیچیتال ساز 

 ابزار آیکن 

 ابزار فونت 

 انیمیشن سازی 

 دیگر 

 طراحی دو بعدی 

 طراحی سه بعدی 

 طراحی مهندسی 

 فلش 

 مبدل تصویر 

 نمایشگر تصویر 

 ویرایشگر عکس 

 پالگین 

 کتاب الكترونیكی 

 ادبیات 

 رمان 

 علمی 

 کامپیوتر 

 آی تی 

 نامه نویسیبر 

 شبکه 

 نرم افزار 

 گوناگون 

 افیکگر 

 عکس / تصویر 

 آیکون 

 تصویر وکتور 

 یواریوالپیپر / کاغذ د 

o فتوشاپ 

 اکشن / دستور 

 براش / قلمو 

o فونت 

 انگلیسی 

 عربی 

  

http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/video-player/
http://www.kamyabonline.com/category/software/multimedia/media-plugins/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/cell-phone-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/registery-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/hardware-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/disk-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/automation/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/backup/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/recovery/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/optimizer/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/unistaller/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/boot-manager-boot/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/system/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/file-compression/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/driver-manager/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/file-manager/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/syncronization/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/text-editor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/utilities/shell-launcher/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/digital-album/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/icon-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/font-tools/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/animation/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/other/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/2d-design/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/3d-design/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/engineering-design/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/flash/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/image-convertor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/image-viewer/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/image-editor/
http://www.kamyabonline.com/category/software/design-geraphics/plugins/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/literary/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/literary/roman/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/science-ebook-2/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/computer-ebbok/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/computer-ebbok/it/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/computer-ebbok/programming/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/computer-ebbok/network/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/computer-ebbok/software-ebook/
http://www.kamyabonline.com/category/ebook-2/other-ebook-2/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/image-picture/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/image-picture/icon/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/image-picture/vector-grapgics/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/image-picture/wallpaper-image-picture/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/photoshop/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/photoshop/action/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/photoshop/brush/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/font/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/font/english-font/
http://www.kamyabonline.com/category/geraphics/font/arabic-font/
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 که باید روی هر کامپیوتر نصب شود یرایگانهای  افزارنرم
 ۱۰ ویندوز .1

 مناسب مرورگرهای .2

 Ninite یبرنامه .3

 AVG ویروس آنتی .4

 بدافزار آنتی .5

 Decrapifier PC یبرنامه .6

 test-stress و benchmark هایبرنامه .7

 CCleaner یبرنامه .8

9. PSI Secunia 
 Player VLC یرسانه پخش یبرنامه .10

 Paint.net نقاشی یبرنامه .11

  PDF Sumatraمطالعه برای .12

13. Spotify / iTunes 
14. Manager Password عبور رمز مدیریت ایبر 

 اداری کاربردی هایبرنامه .15

16. Steam 
 

کنند. هر شان تهیه میکنند، سیستم کامپیوتری خاصی متناسب با کاربریای که دنبال میکاربران بسته به نیازهایی که دارند و حرفه

شود، هایی که روی آن نصب میبرنامهی سفید و آماده است که با شود، مانند یک صفحهیتاپی که خریده مکامپیوتر دسکتاپ یا لپ

کنند کلید عمل میافزار هستند که مانند شاههای کاربر هر چه باشد )مهندسی، هنری یا پزشکی(، یک سری نرمشود. فعالیتکامل می

 افزارهای نرم بهترین  تا از ۱۶کنید. در ادامه ها احتیاج پیدا میو الزم است تا روی هر سیستمی نصب شوند. چون دیر یا زود به کار با این

 .است موجود اینترنت روی هابرنامه این تمام ینسخه. کنیممی معرفی شما به را کامپیوتر رایگان

 ۱۰ ویندوز .۱

ی دیگری بود، اولین کاری یا نسخه ۸,۱ها نصب هست. در صورتی که این نسخه، ویندوز ی ویندوز روی سیستممعموال یک نسخه

 به اگر. کامپیوترها برای ویندوز از بقصبی و راحت بسیار ینسخه یک بدهید؛ ارتقا ۱۰ ویندوز باشد که آن را بهکنید این که می

 شود.ا فرستاده میی ویندوز پیامی به شمرای به روز کردن نسخهب باشید، وصل اینترنت

 برگردید. ۸,۱ی قبلی د به همان نسخهریروز وقت دا ۳۰تان نیامد، تا خوش Windows 10اگر هم به هر دلیلی از کار با 

 مناسب مرورگرهای .۲

 ویندوز روی فرضپیش صورت به که Explorer Internet کار با اینترنت بدون یک مرورگر مناسب و خوب، ممکن نیست.

 ن کنید.شاایگزینجهای بهتری را خوبی پاسخگوی نیاز اکثر کاربرها نیستند و باید برنامه، بهBrowser Edge یا هست،

Firefox 11 و IE از کنیممی توصیه ولی هستند خوبی مرورگرهای Chrome کنید استفاده. 

 Ninite یبرنامه .۳
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 . دربروید Niniteسایت برای نصب، به وب تر لود شود.شود تا سیستم سریعکنید، این برنامه باعث میوقتی سیستم را روشن می

 افزار برای نصب گذاشته شده که خیلی کاربردی هستند.ها نرمجا دهاین

 ود.شدهد که باید نصب و اجرای یبه شما م exeکلیک کنید. سایت، یک فایل  Get Installerتان را انتخاب و روی فایل

 AVG ویروس آنتی .۴

 شما سیستم شدن ویروسی خطر کنید، اطالعات انتقال هب اقدام USB پورت که به اینترنت متصل شوید یا از طریقبه محض این

 یی خوبی ندارند.ها معموال کاراود دارد. گاهی آنتی ویروسی روی ویندوز نصب هست اما اینوج

AVG عالوه به .به طور رایگان هم در دسترس است که است خوبی ویروس آنتی Avast و Panda هایویروس آنتی هم 

 .هستند مفیدی نسبتا رایگان

  بدافزار آنتی .۵

-Antiک آنتی بدافزار )ست اما کافی نیست. شما به یتان الزم ابرای امنیت سیستم و اطالعات AVGیک آنتی ویروس مثل 

Malware) .هم احتیاج دارید 

را  Exploit-Antiی نسخه حتما آن نصب از بعد که باشد یادتان و. کنید نصب و دانلود هم را Malwarebytes آنتی بدافزار

 کند.ی امنیتی مضاعف به مرورگر شما اضافه میالیه ۴هم از همان وب سایت نصب کنید. این یکی 

 Decrapifier PC یبرنامه .۶

پر کردن فضا اید و جز های به درد نخوری که تا حاال خودتان یا شرکت سازنده روی سیستم نصب کردهبرای پاک کردن برنامه

 .کنید نصب را Decrapifier PC یکنیم برنامهی دیگری ندارند، پیشنهاد میو کند کردن کارایی دستگاه فایده

هاست بال اما مدتکند و لیستی از چیزهایی که قبال نصب کرده بودید وقتی این را نصب کردید، برنامه سیستم شما را اسکن می

 خواهید را پاک کنید.هایی که نمیکند. آناستفاده مانده، برای شما ارایه می

 test-stress و benchmark هایبرنامه .۷

افزاری را خودتان با دقت سرهم کرده باشید، معموال جای نگرانی نیست. ولی اگر دستگاه را به صورت های سختاگر تمام قطعه

تان افزاری دستگاهها را اجرا کنید تا از میزان توانایی و کشش سختید و از قابلیت اجزا مطمئن نیستید، این برنامهاپک کامل خریده

 شرایط تحت را دستگاه که دارند جودو Stress و Benchmark های رایگان متعددی برای تستاطمینان حاصل کنید. برنامه

 .کنندمی ارزیابی را آن ظرفیت و قابلیت میزان و دهندمی قرار کارکرد سخت

 CCleaner یبرنامه .۸

، سوابق Cookies(ها )کوکی تمام برنامه این. کندمی کمک شما سیستم کردن کار بهتر به خیلی CCleaner نصب

(History)شوند و سرعت کارکرد سیستم را این اطالعات معموال انباشته میها را پاک می کند. های غیرضروری و مانند آن، فایل

 آورند.پایین می

۹. PSI Secunia 

 طور که باید، درست کار نکنند.آنهای امنیتی به وجود بیاورند یا ها اگر به روز نشوند، احتمال دارد که حفرهبرنامه

 در. داردمی نگه روز به را سیستم روی هایبرنامه تمام خودکار طور به s Personal Software Inspector’Secunia یبرنامه

ی به روز رسانی دهد که نسخهدهد و اطالع میی روی دسکتاب به کاربر میپیام نباشد، میسر دلیل هر به هم مورد هر آپدیت که صورتی

 در دسترس هست و باید نسبت به آپدیت برنامه اقدام کنید.روی اینترنت 

 Player VLC یرسانه پخش یبرنامه .۱۰

https://ninite.com/
http://free.avg.com/us-en/homepage
http://free.avg.com/us-en/homepage
https://www.avast.com/index
http://www.pandasecurity.com/usa/homeusers/solutions/free-antivirus/
https://www.malwarebytes.org/antimalware/
https://www.malwarebytes.org/antiexploit/
https://www.pcdecrapifier.com/
https://www.piriform.com/ccleaner
http://secunia.com/vulnerability_scanning/personal/
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 هایفایل اجرای برای Player VLC یاست. برنامه DVDهای ضعف آن در اجرای فایل ۱۰یک اشکال بزرگ ویندوز 

 های مناسبی برای تنظیمات دارد.کند و آپشنخیلی خوب کار می (Media) تصویری و صوتی

 Paint.net نقاشی یبرنامه .۱۱

دارد های فتوشاپ را نکه قابلیتها است و با اینای برای نقاشی و ویرایش تصویری عکسنسبتا سبک و ساده Paint.net یبرنامه

 سازد.ی کاربردی میدهد که از آن یک برنامههای به درد بخوری ارایه میاما ویژگی

  PDF Sumatraمطالعه برای .۱۲

 Adobe Readerکه نیست؛ ضمن اینکار نکند، از آن بدتر  Reader Adobe از بهتر اگر PDF Sumatra یبرنامه

را مطالعه  PDFهای متنی با فورمت توانید فایلبه راحتی می Sumatraی خواند. با برنامهها را نمیدایم باید آپدیت شود و گاهی فایل

 کنید.

ی پرسرعت و برنامه خوان را نداشته باشد ولی PDFهای امههای جانبی و فانتزی سایر برنشاید خیلی از ویژگی Sumatraالبته 

روند و از این جهت هم تر سراغ این برنامه میدردسری هست که تقریبا اصال با آن مشکلی نخواهید داشت. ضمنا هکرها هم کمبی

 تان راحت باشد.تواند خیالمی

۱۳. Spotify / iTunes 

 ند.سب هستها و دانلودشان منااین دو برنامه برای گوش دادن به موسیقی و جدیدترین آهنگ

iTunes را تانکامپیوتری سیستم و گوشی آرشیو توانیدمی ضمنا کند،می متصل هاآهنگ و موسیقی اقیانوس به را شما 

 مند شوید.ها روی هر دو دستگاه بهرهکنید و از آهنگ (Sync) سازیسانهم

Spotify پخش آهنگ بین تبلیغاتی گاهی فقط البته است؛ عالی اینترنت روی آهنگ هامیلیون به رایگان دادن گوش برای هم 

 .شودمی

۱۴. Manager Password عبور رمز مدیریت برای 

مناسب و کنید، های مختلف تعریف میها و برنامهتان برای سایتهای عبوری که روی سیستمها برای مدیریت کلمهاین برنامه

 ضروری هستند.

ها در خطر شان به یک روال تبدیل شده و امنیت حریمکاربران و اطالعات شخصی passwordاین روزها که دسترسی هکرها به 

که یک ای بسازید و برای هر سایت یا برنامه، پسورد متفاوتی را تعیین کنید؛ نه اینکنیم پسوردهای مطمئن و پیچیدهاست، توصیه می

 .هستند مناسب کار این برای  KeePass یا Daslane  ،Lastpassمانند هاییبرنامه .بگذارید همه برای را پسورد

 اداری کاربردی هایبرنامه .۵۱

 در هم  LibreOfficeو OpeOffice هایهستند. برنامه کاربردی آکادمیک و اداری کارهای برای خیلی Excel ای مانندبرنامه

 قرار اختیارتان در ایحرفه فایل یک ساختن برای هم خوبی هایقابلیت و هاگزینه گهاین ضمن هستند، کاربردی خیلی زمینه این

 کند.هم خوب است اما فقط در حالت آنالین کار می Docs Google یبرنامه .دهندمی

۱۶. Steam 

ها با هرکدام توانید مدتدهد که میهای خوبی ارایه میبازی Steam .گاهی هم بد نیست که دست از کار بکشید و بازی کنید

 ی کارتان پیدا کنید.های تازه برای ادامهها سرگرم باشید و ایدهاز آن

http://www.videolan.org/vlc/index.html
http://www.getpaint.net/index.html
http://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html
http://www.apple.com/itunes/download/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi58sDj2Y3KAhVJAxoKHa_PDYcQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.spotify.com%2Fdownload%2Fother%2F&usg=AFQjCNFL9FcAHF5raDM9QK6VqPk9i-_7Jg&sig2=ViVahqf_UurGTpz-iMtUFw&bvm=bv.110151844,d.d2s&cad=rja
https://www.dashlane.com/en/download/
https://lastpass.com/misc_download.php
http://keepass.info/download.html
http://www.openoffice.org/download/
https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
http://store.steampowered.com/
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 نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی افزارهاینرماشنایی اجمالی با 

افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی قابل های مشترکی که در معمول نرمی است که شناخت قابلیتبدیه

مندی از با بهرهنماید. این مرکز کمک شایانی به کاربران و پژوهشگران در استفاده بهتر از محصوالت نور میدسترسی است، 

ن و کاربران عزیز را در این مسیر محققادر متون اسالمی، راه  وزه تحقیقهای متنوع پژوهشی و امکانات ارزشمند در حقابلیت

افزارهای آن به های نور ارائه شده و در شمار امکانات مشترک نرمها در معمول برنامهخوبی هموار نموده است. این قابلیتبه

 روند.شمار می

ن مباحث و عناوی تحقیق، فهرست درختی و گزینشی، نمایش متن، دامنه کتب جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست

ردن و رابط کاربری نویسی، رنگی کبردای، چاپ، حاشیهنامه، یادداشتهای مستقل کاربری، لغت، محیطهای کتبسرفصل

کمترین  در کاربران شود کهموجب می امکانات کارامدشناخت این  باشند.های نور میزبانه، از جمله امکانات مشترک برنامهسه

های تولیدی مرکز ای شایسته سامان دهند و از محتوای علمی و امکانات فنی برنامهزمان ممکن بتوانند پژوهش خود را به گونه

   تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی کمال بهره را ببرند.

ـــده از بخش امور کاربرانِ مرکز آمار گرفته با توجه به ـــترین کارش ـــتفاده میافزانرم از نور برانبیش برای  کنندرهای ذیل اس

جامع تفاســیر نور، گنجینه روایات  ایم:ها انتخاب کردهاین برنامه برخی از های ارائه شــده را از میانمثال ســازی مباحث،شــفاف

ـــوعه نهج البالغه، جامع ف 2نور، نور  ـــی، موس ـــاهنامه فردوس  قه اهل بیت، نورجامع األحادیث، مثنوی معنوی، نور الجنان، ش

 .، درایه النور، معجم موضوعی بحار االنوار، نور الوالیه و نور عرفان2السیره

 معنایى-شوند: لفظى و لفظىافزارها، با توجه به چگونگى بازیابى اطالعات، به دو گروه تقسیم مىاین نرم

 نرم افزارهاى لفظى: .1

است؛ مانند نور  یک کتابخانه بزرگ ارائه شدهنرم افزارهایى است که تعداد زیادى کتب را در خود جاى داده و به شکل  

وجوى لفظى ده از جستافزارها بازیابى اطالعات با استفا(. در این نرم3(، معجم فقهى، و کتابخانه اهل بیت)ع()2االحادیث)

 .گیردلین صورت مىووجوى ترکیبى الفاظ، با کمک عملگرهاى بیا جست

 معنایى: -افزارهاى لفظىنرم .2

ى محققان فراهم اى)موضــوعى( برافزارها امکان دســتیابى به موضــوع مورد نظر، به دو روش لفظى و کلید واژهدر این نرم ا

 ى)ع( و...(، أئمۀ الهد6اند؛ مانند درایۀ النور)افزارها، براى موضوع خاصى تدوین شدهشده است. بیشتر این نرم

 در حیطه علوم اسالمى افزارهاى لغتنرم

ود نیست و همه ادیان، ى لغتى در علوم اسالمى کاربرد دارند، زیرا اسالم به زبان و زمان خاصى محدافزارهاهمه نرم    

به استفاده از زبان عربى هاست. به دلیل غلاقوام و نژادها مخاطب این دین هستند. الزمه این تخاطب نیز  در برگیرى تمام زبان

 کنیم.مىمعرفی ى مربوط به آن را به طور خالصه افزارهانرم لذادر آموزش و انتقال مفاهیم اسالمى، 



 /nafr.ir /ذرافشانبرمضانعلی  /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

45 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 افزارهاى مستقل. نرم1

 الف. قاموس النور    

ها به طور ن کتاباســـت. مت« مجمع البحرین»و « لســـان العرب»، «کتاب العین»هاى افزار در برگیرنده کتاباین نرم    

ست. از ویژ شده و از امکانات خوبى برخوردار ا ، منوهاى کافى توان به گرافیک عالى،هاى آن مىگىکامل در آن گنجانده 

آمیزى ها و تصـــاویر پس زمینه و نیز خطوط مورب و خمیده، رنگو ســـرعت باال اشـــاره کرد. به کارگیرى مناســـب رنگ

 افزار است.هاى این نرمشود، از شاخصهالعاده شاداب و گیرا که موجب جلوگیرى از خستگى کاربر مىفوق

ز نســبت به پذیر نیســت. ســرعت رد و بدل شــدن اطالعات در آن نیپنجره اصــلى ثابت اســت و انعطاف با این همه    

در اینجا آمده  افزارهاى مشـــابه پایین اســـت. در این برنامه، از نوآورى در چینش لغات خبرى نیســـت و همان متن کتابنرم

اربران مترجم آید که خود نقص بزرگى است و بخش عظیمى از کتعمال در آن به چشم نمىتر، لغات پر اساست. از همه مهم

 توانند از آن استفاده کنند.زبان عربى نمى

 ب. جامع معاجم اللغة    

صیات یک نرمافزار فوقهاى این نرمقابلیت     صو ست و از خ ست. یکى از افزار روزآمد تا حدودى بهرهالعاده ا مند ا

است که کتبى  هاى جانبى مفید و مناسب است. بخش اصلى، همان قوامیس اللغهافزار، در برداشتن بخشاى این نرمهویژگى

سان العرب»چون  صحاح»، «کتاب العین»، «القاموس المحیط»، «ل سمت  در« المنجد»و « المقایس فى اللغۀ»، «ال آن قرار دارد. ق

ــت که پنج عنوان در« المعاجم والتراجم»دیگر  ــم مى اس ــتعجم»، «معجم البلدان»آید؛ آن به چش معجم األمثال »، «معجم ما اس

 «.حیاۀ الحیوان الکبرى»و « طیب السمر»، «والحکم

شى با نام در این نرم     شده که کتب « النحو واإلعراب»افزار بخ شمونىش»، «الفیۀ ابن مالک»گنجانده  و... در « رح األ

م برد که حاوى نا« تفســـیر القرآن و علومه»و « غریب القرآن و الحدیث»توان به مىهاى مهم آن آمده اســـت. از دیگر بخش

 اى است.کتب بسیار ارزنده

ر طراحى آن هاى مناسب و خطوط و نقوش زیبا دافزار حاضر از گرافیک متنوع و خوبى برخوردار است، رنگنرم    

 ارهاى مشابه است.افزآلى براى طراحى نرمبه کار برده شده است و نمونه ایده

 ج ( المنجد    

ـــت که در طراحى آن هیچاین نرم     ـــم نمىافزار همان متن کتاب المنجد اس آید. گرافیک آن گونه خالقیتى به چش

 آمیزى متنوع و جذابى ندارد و فاقد منوهاى الزم است.بسیار پایین و ابتدایى است، رنگ

ترین نقاط مهم ات و جمالت غیر دقیق و در برخى موارد ناصحیح، ازعدم دقت در ترجمه لغات و به کارگیرى کلم    

 افزار است. در ترجمه فارسى آن نیز قواعد دستور زبان و خط فارسى رعایت نشده است.ضعف این نرم

 آید.ه شمار مىبافزار به واسطه وجود دستیار مترجم در بسیارى از جاها کاربرد دارد و نقطه قوت آن این نرم    
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 افزارهاى تحت برنامهرمن

اند؛ هاى دیگر آمدهها به طور مستقل و تحت برنامه جداگانه ارائه نشده است، بلکه در ضمن برنامهاین فرهنگ لغت    

ـــت کتاب« المعجم الفقهى»افزار جامع مانند نرم ـــده اکه در انتهاى فهرس ـــمیمه ش ـــت؛ مانند هاى آن، چند کتاب لغوى ض س

سان العرب»، «صحاح» شده ماکتاب«. تاج العروس»، و «مجمع البحرین»، «القاموس المحیط»، «ل نند برنامه معجم، از هاى ارائه 

 افزار روزآمد بى نصیب است.هاى یک نرمکیفیت پایینى برخوردار است و از حداقل

 فرهنگ لغت، به طور کلى به سه بخش قابل تقسیم است:

 . فرهنگ لغت تک زبانه:1  

ـــرب فرهنگى که در     ـــطالحات، ض ـــده و به ترجمه لغات، اص ـــتفاده ش ها و نکات المثلنگارش آن از یک زبان اس

 کنیم.افزارها را معرفى مىپردازد. براى نمونه تعدادى از این نرمدستورى همان زبان مى

 فارسى -فارسى 

 نامه بزرگ دهخدا )نسخه اول(الف. لغت    

سخه نرم     شى که ن شى از ایرادات زارى این کتاب دارد، عیوب متعددى در آن وجود دارد. بافبا همه اهمیت و ارز خ

شتن کلمات، در خود برنامه ذکر شده است: کمبود تصاویر، نداشتن صدا، مسائل مربوط به دستور و به خصوص سر هم نو

مثال، گرافیک بسیار  ت؛ براىافزار فراتر از این اسهاى الزم آمده است؛ اما نواقص این نرمنکاتى است که در پنجره یادآورى

ـــت و جو، فونت ـــتن منوهاى الزم براى جس ـــعیف و نازل، نداش ـــت. هاى قدیمى و... نیز از کیفیت نرمض ـــته اس افزار کاس

نامه جامع و کامل اى در شــأن این لغتافزار باید بازنگرى جدى و جدیدى در آن داشــته باشــند تا برنامهپدیدآورندگان نرم

 ارائه شود.

 واژگان )نسخه اول( ب.    

رنامه افزار از ســـوى مؤســـســـه فرهنگى امام حســـن مجتبى)ع( در اصـــفهان طراحى شـــده اســـت؛ در این باین نرم    

سبى ندارد و فونتنوآورى ست. منوهاى به کاررفته در آن جایگاه منا سیار پایین ا ست و جوى لغات ب هاى آن جدید هاى ج

ست. از همه مهم سیدن به یک نرم تر گرافیک پایین ایننی ست و براى ر راتى کلى در آن ایجاد افزار روزآمد، باید تغییبرنامه ا

 کرد.

 انگلیسى -انگلیسى 

 Oxford Talking Dictionaryنامه الف. لغت    

سبتاً افزار ویژگىاین نرم     سى دارد. گرافیک ن ستفاده در ترجمه متون انگلی سبى براى ا سرعت باالى خهاى منا وب، 

ــتر ــرورى، تلفظ لغات به دو لهجه آمریکایى و بریتانیایىدس ــى به اطالعات، دارا بودن منوهاى الزم و ض ــت و جوى س ، جس

 غات آن کم است.افزار است. با این همه دامنه لهاى زیبا و... از نقاط مثبت این نرمانفرادى و ترکیبى واژگان، فونت

 Dictionary Longman Advanced American    نامه ب. لغت    
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افزار روزآمد برخوردار اســت. گرافیک جذاب، افزارها در زمینه واژگان که از خصــوصــیات یک نرمترین نرماز کامل      

ــاویر و فیلم ــتفاده از تص ــرعت باال، فونت متنوع، اس ــى براى امتحان تافل و دیگر ویژگىس ــتن بخش ــى، داش هاى هاى آموزش

 افزارها باشد.تواند الگوى خوبى براى دیگر نرمافزار مىقرار داده است. این نرممنحصر به فرد که آن را در حد عالى 

 عربى -عربى 

  .. اشاره کردافزارهایى چون لسان العرب، مقاییس اللغۀ، صحاح، جامع معاجم اللغۀ و.توان به نرمدر این زمینه مى 

 . فرهنگ لغت دو زبانه:2  

ــطالحا     ــازى مىت و... یک زبان به زبان دیگر ترجمه و معادلدر این نوع فرهنگ لغات، اص ــود. مانند فرهنگ س ش

 پیشرو آریانپور، فرهنگ معاصر، فرهنگ حییم، المنجد و...

 فارسى -عربى 

ست که در بخش المنجد نمونه بارز چنین نرم     شى بر نرم»افزارى ا سالمىنگر سى مو« افزارهاى علوم ا رد بحث و برر

 قرار گرفت.

 فارسى - انگلیسى

 پورالف. فرهنگ شش جلدى پیشرو آریان    

ش مداوم، کارى ترین مراجع لغت دو زبانه، فرهنگ مزبور است. دکتر منوچهر آریانپور، طى چهل سال تالاز کامل    

ایصى ، با همه نقافزار دو سویه که حاوى ترجمه فارسى به انگلیسى و بر عکس استسترگ از خود بر جاى گذاشتند. این نرم

ـــت. از ویژگى ـــیارى برخوردار اس ـــریعافزار مىهاى این نرمکه دارد، از نکات مثبت بس ـــت و جوى س بیش از  توان به جس

توان در ا مىرهاى انگلیسى و ترجمه کلمه به کلمه متون انگلیسى سرواژه اشاره نمود. جست و جوى جزئى واژه 000/200

 افزار یافت.این نرم

صویر 5000بیش از      ود گنجانده را در خ USو  UKواژه، به لهجه  000/40ها دارد و تلفظ بیش از براى واژه ت

 است.

هاى انگلیســـى، لههاى کلیدى در جمتغییر زبان رابط کاربر از فارســـى به انگلیســـى و به عکس و کاربرد اکثر واژه    

صطالحات و عبارات اهاى روشنگر هر واژه، ى و جملهافزار است پس از ارائه معانهاى مهم این نرمهمراه با ترجمه از شاخصه

 مربوط به آن نیز همراه با ترجمه فارسى ارائه شده است.

ستان و مترجمان و     سط فرهنگ شده تو شنا، واژگان ارائه  لغات ناب موجود  در این فرهنگ عالوه بر لغات و معانى آ

 هاى محلى نیز آورده شده است.گویش هاى مفیددر آثار شاعرانى چون فردوسى و حافظ و حتى واژه

هاى شاداب و از رنگ توان به عدم تنوع در گرافیک آن اشاره کرد. با استفادهافزار مزبور مىدر مورد اشکاالت نرم    

 افزار افزود.توان بر جذابیت برنامه و پایدارى کاربر در استفاده از نرمتر، مىخطوط مناسب

 ب. فرهنگ معاصر    

ــامل اث     ــتیارانش ش ــا باطنى و دس ــت. داراى تلفظ بیش  45586ر آقاى محمدرض ــلى و بدون تکرار اس مدخل اص

توان به جست و جوى هوشمند، حفظ خصوصیات افزار مىهاى این نرمتلفظ انگلیسى و آمریکایى است. از ویژگى 40000
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سخه چاپى، ارجاع شمند، راهنماى تلفظ لغات، راهنماى نموجود در ن صارى، غلطیاب امالیى و نمایش شانههاى هو هاى اخت

 تصویرى براى درک و فهم بهتر معانى لغات اشاره نمود. 1000تصاویر داخل متن به همراه 

نید و در کاى را جســت و جو آید این اســت که اگر کلمهافزارهاى دیگر به چشــم نمىهایى که در نرماز شــاخصــه    

ـــد، این نرم ـــما نمایشترین واژهه طور خودکار نزدیکافزار بفرهنگ موجود نباش دهد؛ براى مى هاى لغت مورد نظر را به ش

ـــت و جو قرار گیرد، برنامه گونه ـــم یا... مورد جس غت، چون مفرد، لهاى دیگر آن مثال زمانى که لغتى به حالت جمع یا اس

 دهد.صفت و... را به کاربر ارائه مى

اســب آن ایراد گرفت. ناســبى برخوردار اســت، اما باید به گرافیک نه چندان مندر حالى که این برنامه از امکانات م    

 افزارهاى مشابه نیست.آل و در حد نرمسرعت آن هم ایده

 فرهنگ چند زبانه:  .3

 ست.ها به واسطه عدم کاربرد زیاد، بسیار کم اگونه فرهنگفرهنگ چند زبانه در برگیرنده حداقل سه زبان است. تعداد این

 

 

 های مشترک نوریتقابل

 اند از:عبارتافزارهای نور به طور کلی، امکانات مشترک نرم

 های گوناگون؛ـ دستیابی به متن از راه .1

 ـ جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب؛ .2

 ـ محدود کردن دامنه تحقیق به کتب دلخواه؛ .3

 ـ دسترسی به متن از طریق فهرست درختی و گزینشی؛ .4

 دو متن از یک یا دو کتاب با یکدیگر؛ ـ مقایسه همزمان .5

 های جداگانه در برنامه؛بری به منظور انجام پژوهشهای مستقل کارـ قابلیت محیط .6

 ه و مشتق کلمات؛نامه با امکان جستجو در ریشـ ارتباط متن با لغت .7

 هت توسعه حوزه پژوهش؛های متنوع و پویا از کلمات جـ تهیه فهرست .8

 سازی؛ادداشت با امکان ذخیرهـ انتقال متن به صفحه ی .9

 ـ ویرایش متن انتقال داده شده به صفحه یادداشت و چاپ آن؛ .10

 ؛MS-Wordـ امکان انتقال مستقیم متن انتخابی برنامه به محیط  .11

 ؛های مختلف برنامه از طریق پژوهش فعالـ ارتباط با بخش .12

 ها؛ـ ارائه اطالعات مفید در باره کتب و مؤلفان آن .13

 های مختلف برنامه از طریق گزینه راهنما؛وضیحات کافی در مورد چگونگی عملکرد بخشـ دسترسی به ت .14

 انند: حاشیه نویسی، نمایه زنی، رنگی کردن و عالمت گذاری؛های پژوهشی مـ قابلیت .15

 ـ ارائه امکانات جانبی شامل: صفحه کلید، قلم، تحقیقات، زبان؛ .16
 انگلیسی، عربی یا فارسی.برخی از تولیدات نور به سه زبان: « ره برنامهدربا»ـ ارائه رابط کاربری، بخش راهنما و قسمت  .17
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 های مشترک نورقابلیت

 ستجوج .1

«  جستجو در فهرست»و « جستجو در متن»های نور است که به دو صورت: یکی از امکانات عمومی و مشترک برنامه« جستجو»قابلیت 

ـــتجوی الفاظ و عباراتهای گیرد. با انتخاب این گزینه، تواناییانجام می ـــت کتب برنامه مختلفی به منظور جس های به روش متن و فهرس

و امکان  )جستجوی ترکیبی( آید. انواع جستجوی پیشرفته در فهرست و متن با کمک عملگرهای جستجوگوناگون برای کاربر فراهم می

؛ یعنی: عالمت سؤال)؟( و ستاره )*( و همچنین انجام Wildcardها با استفاده از عالئم عمومی یا سازی از فهرست و متن کتابفهرست

ست صفحه، و نیز عملیات مختلف در فهر شماره جلد و  ستیابی به متون مورد نظر از طریق  سمت وجود دارد. د شده، در این ق های ایجاد 

 آید.های این بخش به شمار میبازسازی فهرست کلمات با تغییر دامنه جستجو، از دیگر قابلیت

«  شهادت»س مثالً واژه را فعال کنید و سپ 1ل: در جامع تفاسیر نور در بخش کتابخانه چنانچه در قسمت جستجو در متن برگه گروه مثا

شوند که شامل واژه شهادت و کلماتی است که با کلمه شهادت شروع کلمه فهرست می 43را به همراه عالمت ستاره )*( جستجو کنید، 

ـــده ـــدهاند و بعد از آن نیز ش ـــاخته ش ـــهادتگاه، حروف دیگری آمده و کلمات جدیدی س ـــهادت دهندگان، ش ـــهادت، ش اند، مانند: ش

شهادت گونه. در این حالت میشهادت شهادتین و  توانید تمام یا برخی از این کلمات را انتخاب کنید و محدوده پژوهش خودتان طلبی، 

 د نمایید.را گسترش دهید و یا آن را به واژگان مورد نظر خویش محدو

ـــما میدر این ـــت نیز پژوهش جدیدی انجام دهید و روند تحقیق خود در برگه جا ش را تکمیل کنید. با  1توانید حتی روی این فهرس

ـــهادتین»و درج مثالً کلمه  2انتخاب برگه گروه  ـــه واژه: « ش ـــتاره به بعد از آن، س ـــهادتین»و افزودن عالمت س ـــهادتین» ،«ش و « اندش

ســازد. البته کاربر شــود که مســیر محقق را برای انجام پژوهش دلخواه روی موضــوع شــهادتین هموارتر میرســت میفه« ســتشــهادتین»

 را نیز به سامان برساند. 1تحقیق جدید و مستقل از برگه  2تواند به کمک امکانات موجود در برگه گروه همچنین می

 نمایش متن .2

ست پیدا کردتمام آثار ممتن کامل  توان بهدر این بخش، می ست درختی  .وجود در برنامه د سویه  وانتخاب فهر شی و ارتباط دو  گزین

ـــتفاده از رنگتوان از ویژگیآن با متن را می ـــمرد. اس های متمایز برای هر متن، انتخاب عنوان کتاب، جلد و های مهم بخش نمایش برش

صفحه متن و بزرگ سترده کردن  سمت نمایش همچنین میهای بخش نمایی آن، از ویژگیصفحه و گ ست. در ق سه نمایش ا توان به مقای

 ها اقدام نمود.دو متن به صورت همزمان و محدود کردن دامنه کتب، ابواب و سرفصل

فهرستی از عناوین تمام کتب « فهرست درختی»در صورت انتخاب قسمت نمایش و فعال کردن برگه  مثال: در برنامه جامع تفاسیر نور

سی به متن مربوط به عنوان انتخابی نیز و جود دارد. چنانچه برگه برنامه ارائه می ستر صول و ابواب هر کتاب و د شود که امکان انتخاب ف

شــود. از های کتب برنامه در این قســمت فهرســت میرا فعال نمایید، بیش از نیم میلیون مورد از عناوین و ســرفصــل« فهرســت گزینشــی»

با درج واژه  کان محدود کردن این فهرســت بزرگ به موضــوعات و واژگان دلخواه اســت؛ مثالًتوان به امویژگی فهرســت گزینشــی می

که  شــودهای کتب برنامه محدود میمورد از عناوین و ســرفصــل 53فهرســت گزینشــی به  در خط ورود باالی این فهرســت،« شــهادت»

شود. برخی از این عناوین تر میگر راحتورد نظر پژوهشع مراه تحقیق در موضو بدیهی است که در این حالت، اند.مشتمل بر این کلمه
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اند از: شهاد یحیی )برگزیده تفسیر نمونه(، نسخ در آیه شهادت )بیان در مسائل قرآن(، گفتاری در معنای شهادت )ترجمه المیزان(، عبارت

 فی شرح آیات األحکام(.شهادت و اعتماد )تفسیر هدایت(، باب تعدیل الشهود و من تقبل شهادته )فقه القرآن 

 های متنوعدامنه .3

رو هایی چند روبهامر تحقیق را با دشــواری یای، وســیع بودن عرصــه پژوهش همیشــه به ســود محقق نیســت و گاهدر تحقیقات رایانه

ـــت. به همین منظور، مرکز تحقیقات کند. از این می وم کامپیوتری علرو، وجود ابزاری کارآمد برای محدود کردن دامنه تحقیق الزم اس

ــان ــالمی برای آس ــازی امر پژوهش، گزینهاس ــت. کاربر میافزاردر نرم« دامنه»ای را با عنوان س تواند با انتخاب این های خود گنجانده اس

 بد.تر به مطلب مورد نظر دست یاگزینه، دامنه تحقیق خود را محدود سازد تا سریع

ستجو در نرمهاشیوه»این قابلیت که درباره آن در مقاله  شترک برنامه« افزارهای نوری ج سخن گفتیم، از امکانات م ست نیز  های نور ا

 شامل امکانات ذیل است: که معموالً

ساس نام الفبایی کتابامکان مرتب ستهسازی کتب بر ا سندگان، د ضوعی کتب، مرتبها و نوی ساس زبان متون، بندی مو سازی بر ا

ــازی دامنه از یک یا چند کتاب، تنظیم ترتیب و اولویت قابلیت حذف کتب یا مجلدات دلخواه ــت کتب، محدودس بندی در نمایش فهرس

 نمایش کتب، محدود کردن دامنه جستجو در کتاب یا کتب مورد نظر.

ــتجو، این قابلیت در برخی نرم ــی و دامنه جس ؛ مثالً در نور افزارها داردبا دیگر نرم هایی از نظر تنوعافزارها تفاوتعالوه بر دامنه نمایش

ــتر در 3الحکمه ــت. برای اطالع بیش ــی اس ــترس ــوعی و کتابی نیز قابل دس ــتجو، دامنه موض ــی و جس این باره به مقاله  عالوه بر دامنه نمایش

 همین فصلنامه مراجعه کنید. 28چاپ شده در شماره « افزارهای نورهای جستجو در نرمشیوه»

 فهرست درختی  .4

ست ست در ابتدا تنها نام کتب را در بر دارد که با درختی کتب برنامه در اختیار کاربر قرار می با انتخاب این گزینه، فهر گیرد. این فهر

شد. ضه خواهد  صول آن کتاب، عر های نور به محقق امهارائه این قابلیت در برن کلیک روی عالمت کنار نام هر کتاب، عناوین ابواب و ف

 در یک کتاب دسترسی داشته باشد. که به تمامی مباحث موجود دهدامکان می

 فهرست گزینشی  .5

صول تمامی کتب ست عناوین ابواب و ف شد، فهر شدهچنانچه این گزینه فعال با شی انتخاب  در اختیار محقق قرار اند، ی که در دامنه نمای

ویژگی این  روی فهرست مشاهده کرد.هبرو را در پنجره توان متن مربوط به آنگیرد و با کلیک پیاپی روی هر یک از این عناوین، میمی

توانید فهرســت همه یا برخی از کتب را به موضــوع دلخواه خویش محدود کنید. با درج افزارهای نور این اســت که شــما میبخش از نرم

مورد  31000ز افزار نور الوالیه، این فهرست که در وهله اول مشتمل بر بیش ادر خط ورود فهرست گزینشی نرم« وحدت»مثالً موضوع 

 .فته استرب و عناوین کتب به کار افهرست فصول یا ابویعنی این واژه سه مرتبه در  ؛یابدمورد تقلیل می 3است، به 

 متون مقایسه  .6

ــت که این در معمول نرم ــت. بدیهی اس ــه دو متن از یک یا دو کتاب با یکدیگر برای کاربر فراهم آمده اس افزارهای نور امکان مقایس

ضوعات گوناگون خواهد نمود.قابلیت  شگران در انجام تحقیقات تطبیقی بین مباحث و مو شایانی به پژوه یکی دیگر از  کاربردی کمک 

شما  افزار گنجینه روایات نورکاربردهای این قابلیت، توانایی انجام مقایسه میان متن اصلی و متن ترجمه شده است؛ به عنوان مثال، در نرم
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ـــه کنید و در نهایت، ترجمه دلخواه خود را انتخاب نمایید. از دیگر ورد نظرتان را با ترجمهتوانید متن حدیث ممی های متعدد آن مقایس

 سازی متون جهت مقایسه با همدیگر اشاره کرد.بندی و مرتبتوان به امکان اولویتهای این بخش میتوانمندی

 های مستقل کاربریمحیط  .7

ـــتفاده از های نهای برنامهاز جمله قابلیت ـــتقل کاربریمحیط»ور، اس ـــگران می« های مس ـــت. پژوهش ـــخگویی به اس توانند برای پاس

ـــتقل کاربری به پژوهش بپردازند. محیطنیازمندی ـــتقل کاربری با قابلیت ذخیره و های خود به طور همزمان در چند محیط مس های مس

سهولت می شند و کارنگاهداری تمامی اطالعات، فرایند تحقیق را  ضعیت تحقیق خویش را در هر محیط به بر در این بخش میبخ تواند و

ساند. شد. این بخش همچنین طور جداگانه به ثبت بر سخگوی تحقیق چند کاربر با ست پا های هایی که از این محیطبرخی از برنامه قادر ا

شی بهره می ضوعی بحار األ3 ه، نور الحکم3 هاه، نور الفق5/2، جامع األحادیث 2/2اند از: نور األنوار برند، عبارتپژوه نوار ، معجم مو

 .2 هو نور السیر

 نامهلغت  .8

ها و دستیابی به معانی عبارات در اختیار های نور است که به منظور فهم آسان واژهنیز یکی دیگر از امکانات مشترک برنامه« نامهلغت»

ها اســت. این بخش به نامهها یا فرهنگنامه، اســتفاده از لغتپژوهش محققان و کاربران قرار گرفته اســت. یکی از نیازهای اســاســی هنگام

توان از طریق ریشــه یا مشــتق به معانی و ریشــه هر لغت دســت یافت و در صــورت نیاز، متن کامل راحتی میای طراحی شــده که بهگونه

توان در بیشتر های معتبری است که مینامهز جمله لغته کتاب: مجمع البحرین، لسان العرب و کتاب العین اسنامه را نیز مطالعه کرد. لغت

افزار برخی فرهنگ لغات یا اصطالحات تخصصی نیز ها بسته به موضوع آن نرممهدر بعضی برنا ها دسترسی داشت.افزارهای نور به آننرم

 .3فقه، جامع فقه اهل بیت)ع( و نور الفقاهه، کتابخانه اصول 3ابخانه کالم اسالمی، نور الحکمهافزارهایی چون: کتارائه شده است، نرم

 سازیفهرست .9

مت ســؤال)؟( و ؛ یعنی: عال Wildcardســازی توســط عالئم عمومی یا های نور، ویژگی فهرســتهای پیشــرفته برنامهیکی از قابلیت

ختلف تهیه نمود و به کاوش در یک های مهای پویا و متنوعی از کلمات به شکلتوان فهرستستاره )*( است. با استفاده از این امکان می

ها را با یکدیگر ترکیب نمود و جستجوهای گوناگونی توان این فهرستهای یک فهرست اقدام کرد. عالوه بر این، میکلمه یا تمام کلمه

 در قسمت جستجو توضیحاتی را درباره این امکان مشترک بیان نمودیم. ها انجام داد.در آن

 بردارییادداشت .10

سمهای نور، امکان ذخیرهصفحات برنامه در تمام شت وجود داردسازی متن و ویرایش آن در ق شگر می . همچنینت یاددا تواند پژوه

شت به محیط  صفحه یاددا شت به کاربر امکان میعکس بهره و بر Ms-wordاز امکان انتقال متن از  سمت یاددا شود. ق دهد که به مند 

ـــمت، امکانات متنوعی جهتتها با فرمویرایش مطالب و ذخیره آن ـــل تحقیق در  های گوناگون بپردازد. در این قس ـــاماندهی حاص س

 .کاربر قرار دارد دسترس

 پژوهش فعال .11

سان« پژوهش فعال» قابلیتافزارهای نور، در معمول نرم صورتی که تر با دیگر بخشبه منظور ارتباط آ ست. در  شده ا های برنامه ارائه 

سمتکاربر هنگام مالحظه متن  ستجو،نیازمند مراجعه به ق شد، می یا کتابنامه نامهلغت ،قرآن شرح، های دیگر همچون: نمایش، ج تواند با
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های موجود در این قسمت، در کلیک روی متن نمایشی به این امکان دسترسی خواهید داشت. گزینهبا راست از این قابلیت استفاده کند.

 وجود در آن، اندکی متفاوت است.های مافزارهای مختلف بسته به بخشنرم

 شناسیکتاب .12

شترکِ برنامه ست، میبه کمک این گزینه که یکی دیگر از امکانات م شرح حال  های موجود در برنامهتوان درباره کتابهای نور ا و 

سندگان آن سمت نوی ست آورد. در ق سیکتاب»ها اطالعات مفیدی به د شاهده بودهنام کتب موجود در برن« نامهیا کتاب شنا  ،امه قابل م

ضمن می ست. در  ضیحات کافی در مورد هر کتاب و مؤلف آن برای کاربر فراهم ا سی به تو ستر سخهامکان د سی هر توان در مورد ن شنا

 .را به دست آورد یک از کتب نیز اطالعات

 چاپ .13

افزارهای نور و ن جهت چاپ متون موجود در نرمهای متعدد آاستفاده کرده، از قابلیت «چاپ»تواند در صورت نیاز از گزینه کاربر می

 های خود بهره ببرد.یادداشت

 راهنما .14

ـــت، میکه در همه نرم« راهنما»با انتخاب گزینه  ـــتر با افزارهای نور فعال اس ـــنایی بیش ـــوص آش ـــیحات مفیدی را در خص توان توض

 های مورد نظر برنامه به دست آورد.قسمت

 امكانات پژوهشی  .15

مندی از آن به طور چشــمگیری تواند با بهرهافزارهای نور اســت که کاربر میهای نرماز کارآمدترین بخش ،پژوهشــیامکانات متنوع 

 اند از:ها عبارتاین قابلیت پژوهش خویش را سرعت و سامان بخشد.

 : گذاری بر متن نمایه -

ست که پژووشیکی از ر« گذاری بر متننمایه» - شگر مهای نوین در بازیابی اطالعات ا ستفاده از این قابلیت متون یه تواند با ا

ها، نار هم چیدن نمایهمختلف را مطالعه و محتوای اصــلی آن را در چند عبارت یا کلمه خالصــه کند و در انتها با حذف موارد مشــابه و ک

 ها بپردازد.گیری از آننکات جدیدی را به دست آورده، به نتیجه

 :نویسیحاشیه -

سهیل در امر تحقیق شده است. کاربر میدر نرم« یسینوحاشیه»قابلیت   - ستفاده از این قابلیت، افزارهای نور موجب ت تواند با ا

ها نویسی یادداشت کند تا در مراحل بعدی پژوهش به آننکته، نظر یا مطلب مورد نظر خود را به طور اختصار یا تفصیل در قسمت حاشیه

 سعت بخشد.مراجعه نماید و تحقیق خود را عمق یا و

 : رنگی کردن -

شترک نرم« رنگی کردن» - ست. با این گزینه مییکی دیگر از امکانات م توان با افزارهای نور جهت بازیابی اطالعات در متن ا

ــمت ــاختن آن با دیگر قس ــمت رنگیرنگی کردن متن مورد نظر خود و متمایز س ــده، های متن و در نظر گرفتن عنوانی خاص برای قس ش

 تر به مطالب دلخواه دست یافت.مجدد به متن، سریعهنگام رجوع 
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 :ـ عالمت گذاری -

ها مراجعه کرد. محقق با های مهم متن را عالمت گذاری و در صــورت نیاز به آنتوان بخشمی« عالمت گذاری»با اســتفاده از گزینه  

 ند.کهای دیگر مقایسه قسمتتواند قسمتی از متن را مشخص نموده، در صورت لزوم آن را با آسانی میاین روش به

 امكانات جانبی  .16

افزارها، شود. در این بخش جهت سهولت در استفاده از نرمهای نور شامل: صفحه کلید، قلم، تحقیقات و زبان میرنامهب امکانات جانبی

سمت همچنین امکان انتخاب هفت نوع قلم نمایش برا ست. در این ق شده ا صفحه کلید رایج گنجانده  که  جود داردوی کاربر هفت نوع 

های خود مسیری تواند برای ضبط پژوهشنیز می« تحقیقات». محقق در قسمت های موجود در متون را به دلخواه تنظیم نمایدتواند قلممی

شخص کند و به حذف نمایه شیهرا م سمت ها و عالمتها، رنگ متنها، حا ییر زبان امکان تغ« زبان»های موجود در کتب اقدام نماید. در ق

ــت که با انتخاب زبان دلخواه تمامی گزینه ــی فراهم آمده اس ــی، عربی یا انگلیس های برنامه، به جز متن کتب، به زبان مورد برنامه به: فارس

 یابد. نظر تغییر می

 رابط کاربری  .17

ر به سه زبان: تولیدات نو از شماری( About« )درباره برنامه»( و قسمت Helpبخش راهنما ) ،User Interface رابط کاربری یا

ست تا کاربران مختلف، راحت سی قابل تنظیم ا سی، عربی یا فار صورت تغییر زبان برنامه به مورد انگلی ستفاده کنند. البته در  تر از برنامه ا

 گونه تغییری نخواهد کرد و به همان صورت اصلی باقی خواهد ماند. دلخواه، زبان متون موجود در برنامه هیچ

 اند از:ها به سه زبان: فارسی، عربی و انگلیسی ارائه شده، عبارتافزارهایی که رابط کاربری آناز نرم یبرخ

سیر 2/2نور األنوار   سی، جامع تفا شاهنامه فردو سوعه نهج البالغه،  شنامه نبوی، نور 5/2، جامع األحادیث 1/2، نور الجنان، مو ، دان

  ، جامع فقه اهل البیت، معجم موضـــوعی بحار األنوار3 ه، کتابخانه حکمت اســـالمی، نور الحکم2 ه، نور الســـیر2/1النور  ه، درایهالوالی

 ، کتابخانه اصول فقه، تراث و جغرافیای جهان اسالم.2/1

 

 رجالىافزارهاىانواع نرم

 :توان به سه گروه تقسیم کردافزارهاى موجود در علم رجال را مىنرم    

 هاى متنىگروه اوّل: نرم افزار    

 افزارهاى فهرستىگروه دوم: نرم    

 افزارهاى سندىگروه سوم: نرم    

 افزارهاى متنىالف( نرم     

ل جزئى در افزارها متن کتب رجال، تاریخ و ســـیره اســـت که به طور مســـتقل و یا به شـــکگونه نرممحتواى این    

 :اند ازافزارها عبارترمهاى این گروه از ناند. ویژگىهاى دیگر ارائه شدهبرنامه

 امکان نمایش متن کتب، همراه جلد و صفحه و نیز قابلیت دسترسى به جلد و صفحه خاص؛ .1

 زیک کتاب؛با امکان محدود کردن دامنه جستجو به کتب یا جلدخاص ا (لفظى و ترکیبى )امکان جستجو در متن .2
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 ها؛وجود فهرست در بعضى از برنامه .3

 یشتر آنها.بردارى در بقابلیت یادداشت .4

 :افزارهاى ذیل اشاره کردتوان به نرمدر این گروه براى نمونه مى    

شیع مىترین نرمکه بزرگ المعجم الفقهى، - صه ت سالمى خا صول مرکافزار موجود در علوم ا شد و مح ز معجم با

ست؛ رجال شیعه تصاص داده اجلد کتاب را به بخش رجال، تاریخ و سیره اخ 665فقهى در حوزه علمیه قم است. این برنامه 

 باشد.جلد( و سایر کتب که در مورد سیره، فهرست و انساب مى 307جلد(، رجال عامه ) 84)

سالمى. این برنامه م(Dos)  تحت داس معجم الفاظ رجال، - صول مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم ا صادر مح

هرســت شــیخ ضــائرى، رجال ابن داود، رجال کشــى و فاوّلیه رجال شــیعه مانند: رجال طوســى، رجال نجاشــى و رجال ابن غ

 یث، محصول همین مرکز، اضافه شده است.جامع االحاد - 2این برنامه به لوح فشرده نور   طوسى را ذکر کرده است.

باشد. هاى علوم اسالمى اهل سنت مىترین برنامهرگمحصول مرکز التراث که از بز مكتبة االلفیة للسنة النبویة، -

ــ ــخه س ــامل بیش از  112افزار وم این نرمنس ــاص داده جلد کتاب را به رجال و تاریخ، طبقات و بلدان ا 700عنوان ش ختص

دینۀ دمشق، لسان المیزان و است. و از کتبى مانند: التاریخ الکبیر، االوسط، ثقات ابن حبان، المجروحین، تاریخ بغداد، تاریخ م

 توان نام برد.سیر أعالم النبالء مى

 تبة التاریخ و الحضارۀ االسالمیةمك - 

 افزارهاى فهرستىب( نرم    

صادر ترجمه آنها مىمحتواى این برنامه     ست روات به همراه م شد و ویژگىها ارائه فهر هاى موجود در این نوع با

 :افزارهاى رجالى از قرار ذیل استنرم

 . ارائه فهرست روات؛1

 . نشانى مصادر ترجمه؛2

 ترجمه؛. متن مصادر 3

 تاب.ک. قابلیت جستجوى لفظى و ترکیبى با امکان محدود کردن دامنه جستجو به کتب یا جلد خاص از یک 4

 :توان به دو لوح فشرده پرداختافزارهاى فهرستى مىاز میان نرم    

سه تحقیقاتى ولى- س صول مؤ شف الرجال، مح صر)عج( قم، کک شمار افزار این گروه بترین نرمترین و جامعاملع ه 

. در این مجلد استخراج کرده است 363عنوان کتاب در  74عنوان راوى شیعه و سنى را از  000/400رود که حدود مى

جال الحدیث، رجال راند از: جامع الرواۀ، معجم باشند که برخى از آنها عبارتجلد از کتب داراى متن کامل مى 112برنامه 

ا ذکر استاد، شاگرد ل. وجود امکانات مفیدى همچون: ارائه طبقات رجال کتب اربعه بالنجاشى، لسان المیزان و تهذیب الکما

ــال والدت و و ــبط راویان و مکانت راویان کتب اربعه به همراه بیان س ــیخه؛ ض ــیخین در مش ــان بر فاتو مأخذ؛ طریق ش ایش

 کارآمدى و ارزشمندى کشف الرجال افزوده است.

 شود.اجرا مى windows و Dos اجرا در شبکه بوده، تحت سیستم عاملگفتنى است که این برنامه قابل     
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راوى است،  15/000ندگى محصول مرکز معجم فقهى، قسمتى را به عنوان رجال، که شرح ز المعجم الفقهى، -

ست. صا آورده ا ستب شیعه )الکافى، التهذیب، اال شرح و زندگى راویان احادیث کتب اربعه  ضره ر و من ال این برنامه به  یح

 الفقیه( با استفاده از کتاب معجم رجال الحدیث اثر آیۀاهلل العظمى خوئى پرداخته است.

 افزارهاى سندىج( نرم    

ستردهاین نرم     سند روایات انجام دادهافزارها تحقیقات گ سبت به دو گروه اند و از ویژگىاى را در  هاى متفاوتى ن

 :اند ازها عبارتتترین این قابلیدیگر برخوردارند. مهم

 . مشخص شدن اسم کامل راوى؛1

 ها و معلقات در سند؛. تعیین مترادفات، حیلوله2

 . معرفى مکانت و صحبت هر راوى؛3

 . جایگاه مکانت سند.4

 :توان اشاره کردافزار مىنرم 2در این گروه نیز به     

یعه و وسائل الشیعه را تحقیق که کتب اربعه ش محصول مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى قم درایة النور، -

 کرده است.

ـــامل      ـــیعه در ترین کتابعنوان از مهم 14درایۀ النور ش ـــد. امکانات مجلد مى 86هاى رجالى و حدیثى ش باش

شت صى که در بخش کتب ه صا ستگانه رجالى ارائه گردیده، عبارتاخت سایى راویان، فهر شنا صحیحاند از:    هاى متنوّع، ت

 ها.فهرست شیخ طوسى، مشاهده طریق روایى راویان و فهرست توصیف

سازى در هرستراوى به همراه فهرست کامل اَعالم و ویژگى کارآمد ف 15688ارائه فهرست الفبایى از اسامى     

ست. کاربر مى ستیابى ا سناد، از قابلیتبخش معجم رجالى الحدیث قابل د صى چونتواند در بخش ا صا سازى : هاى اخت باز

کندگى در تعبیر از اسناد، ارزیابى سند از جهت اتصال و اعتبار، شناسایى سریع راوى، سیستم مترادفات جهت حلّ مشکل پرا

ــورت نمودار میله ــاهده فراوانى روایات به ص ــاتید، مش ــاگردان و اس اى و تعیین طبقه راوى و اى یا دایرهیک راوى، معرفى ش

 خویش ببرد. از امکان مقایسه دو متن، استفاده مطلوبى را براى سامان دادن تحقیقاتمند شود و ترکیب راویان بهره

شریف، - را مورد پژوهش رجالى  محصول شرکت صخر که کتب تسعه حدیثى اهل سنت موسوعة الحدیث ال

 قرار داده است.

 :ندازامکانات این برنامه عبارت    

 ه؛. امکان جستجوى لفظى متن کتب، با تعیین محدود1

 . فهرست عناوین و ابواب؛2

 . تفکیک راویان هر سند همراه با ترجمه، شیوخ، تالمیذ، رتبه، جرح و تعدیل با ذکر مأخذ؛3

 یابد.مایش مى. سندشناسى در این قسمت به مرفوع، موقوف، معلّق، مرسل و معضل بودن سند همراه با نمودار، ن4
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 ىشناسلوح فشرده کتابخانه نور، تراجم و کتاب

باشد؛ کتاب شناسى مىشناسى )تراجم( و کتابافزار، پنج عنوان کتاب در مورد علم شخصیتمحتواى اصلى این نرم

 شناسى و سه کتاب بعد در علم تراجم و کتاب آخر در حالتى بینابین تألیف شده است:نخست در علم کتاب

 بزرگ تهرانى؛مجلد، تألیف عالمه شیخ آقا  25ـ الذریعۀ إلى تصانیف الشیعۀ در  .1

 مجلد رحلى بزرگ، تألیف عالمه سید محسن امین عاملى؛ 11ـ أعیان الشیعۀ در  .2

 مجلد، تألیف محقق گرانمایه سید حسن امین عاملى؛ 7ـ مستدرکات أعیان الشیعۀ در  .3

 مجلد، تألیف محدث بزرگ شیخ حرّ عاملى؛ 2ـ أمل اآلمل در  .4

 ابن شهر آشوب مازندرانى. جلد، تألیف دانشمند بزرگ 1ـ معالم العلماء در  .5

 الذریعة  .1

ان شیعى در هاى تألیف شده توسط نویسندگبا هدف ثبت آثار مؤلفان شیعى و گردآورى اسامى کتاب« الذریعۀ»کتاب 

سره در طىّ تالش دسقکلیه زمینهها و در هر منطقه و زبان و اعم از خطّى و چاپى، نگاشته شده است. شیخ آقا بزرگ تهرانى 

ن مدت ه . ق( این کتاب نفیس را تألیف نموده است. او در ای 1398تا  1330ساله خود )از سال  60ى فرساطاقت

 هاى شخصى و عمومى زیادى را دیده است.کتابخانه

هاى کتاب و مکان شیخ آقا بزرگ در الذریعه عالوه بر نام کتاب و نویسنده، اطالعاتى در مورد موضوعات و مدخل

ى این کتاب، در دن آن عرضه نموده است. تنظیم کتاب به صورت الفبایى بوده و ما در فهرست درختیافتن کتاب و خطّى بو

کات مؤلف بر ایم که از نام چه کتابى تا نام چه کتابى بحث شده است. مجلد بیست و ششم، استدارهر مجلد مشخص کرده

 اسى شیعه است.شنالذریعۀ است. بى شک، الذریعه کاملترین کتاب موجود در موضوع کتاب

 معالم العلماء  .2

ه آن کتاب سره و به عنوان تتماما کتاب معالم العلماء را ابن شهر آشوب بر سبک و سیاق فهرست شیخ طوسى قدس

ردیده است. گشخص از نویسندگان و شاعران شیعه و بر حسب الفبایى تنظیم  990نوشته است. این کتاب، مشتمل بر نام 

 شود.ىز تذکر داده شده است که به همین جهت، یکى از منابع علم رجال نیز محسوب منقاط ضعف و قوت اشخاص نی

 أعیان الشیعة و مستدرکات آن  .3

یعه امامیه نگاشته شناسى و معرفى بزرگان و رجال شکتاب اءعیان الشیعه، تألیف سید محسن امین عاملى به منظور شخصیت

 شده است.

خصیت های شیعی از صدر اسالم تا کنون است که از آن جمله اند: صحابه این کتاب، حاوی شرح احوال بزرگان و ش

پیامبر، تابعین، تابعین تابعین، علما، راویان احادیث، محدثان، قراء، مفسران، فقها، حکما، متکلمان، منطقیون، ریاضیدانان، 

ن، واعظان، پادشاهان، وزیران، امیران، ادیبان، لغویون، دانشمندان علم معانی و بیان، نسب دانان، پزشکان، شاعران، عارفا
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نوسندگان، قضات و رؤسا اعم از مردان و زنان به همراه تاریخ تولد و وفات، اخبار و لطیفه ها و نیز پاره ای از نظم و نثر آنها 

 ست.تا آنجا که مقدور بوده، ذکر شده است. همچنین، نام این افراد و پدرانشان، کشورها و شهرهایشان آورده شده ا

افراد می  شرح حال است که یک جلد شامل فهرست های متنوع در مورد این 12000این کتاب در بر دارنده بیش از 

 باشد و مطالب کتاب در ده جلد رحلی بزرگ فراهم آورده است.

دوازده مقدمه و  جلد اول و دوم به تاریخ و سیره پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( اختصاص دارد. در ابتدای جلد نخست سه

 مبحث مریوط به شیعه و شبهاتی که علیه آن مطرح می شود، آورده شده است.

 انواع فهرست های این مجموعه عبارتند از:

 هرست تراجم و شرح حال شخصیت ها به ترتیب الفباف -1

 فهرست تخصص ها -2

 فهرست شهرها -3

 فهرست وفیات -4

 فهرست اعالم -5

 فهرست قبایل، مذاهب و ... -6

 هرست کتاب ها و اجازاتف -7

 فهرست اشعار و رجزها -8

 فهرست مکان ها -9

 فهرست زنان -10

ه است. او پس از در مجلد نگاشت 7مستدرکات اعیان الشیعه را فرزند سید محسن به عنوان تکمله ای بر اعیان الشیعه در 

 ه.ش تالیف مستدرکات را شروع کرده است. 1331گذشت پدر؛ یعنی در سال 

 ملامل اآل .4

یعی بر خاسته تالیف شیخ حر عاملی که در موضوع تراجم و رجال علمی ش« امل اآلمل فی شرح علماء جبل عامل»کتاب 

 ازجبل عامل لبنان فراهم آمده است. این کتاب داری دو بخش است:

 شرح حال است. 214بخش اول به تراجم و شرح حال علماى جبل عامل اختصاص دارد و مشتمل بر 

ه بشرح حال است. بخش اوّل  1122سره را ذکر مىکند که مشتمل بر لماى پس از شیخ طوسى قدسدوم، ع شبخ

 ها بسیار مختصر آمده است.تفصیل نگاشته شده است، اما در بخش دوم، شرح حال
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 کتابخانه دیجیتال روی خط نور

www.noorlib.com 
ها و منابع اصلی علوم انسانی و اسالمی با یوتری علوم اسالمی تا کنون بخش عظیمی از کتابمرکز تحقیقات کامپ

های دیجیتالی تبدیل نموده و در قالب نرم افزارهای مختلفی به بازارهای جهانی عرضه کرده را به نسخهموضوعاتی مختلف 

نابع مذکور را با مد، این مرکز بر آن شد تا کلیه است. پس از آن که شرایط عرضه همین متون در اینترنت نیز فراهم گردی

 1385ظور در سال افزارها وجود داشت در اینترنت عرضه نماید؛ به همین منهای پژوهشی و تخصصی که در نرمهمان قابلیت

 اقدام به راه اندازی پایگاه کتابخانه دیجیتال روی خط نور نمود.

ابع دست اول هر ها و منرسی سریع و آسان محققان علوم اسالمی به کتابکتابخانه دیجیتال روی خط نور به منظور دست

کور را همراه با امکانات یک از رشته های علوم اسالمی، راه اندازی شده است. این پایگاه بر آن است تا کلیه متون و منابع مذ

در مرحله های بعدی حجم  ی قرار دهد. البتهپژوهشی پیشرفته، از طریق اینترنت در اختیار جامعه علمی و تحقیقاتو قابلیت های

 عظیمی از سایر منابع و کتاب ها نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.

 معرفی بخش های اصلی

ها به تفکیک ی کتابدر بخش نمایش قابلیت های متنوعی در اختیار کاربر قرار می گیرد. ارائه فهرست الفبای: . نمایش1

ن جستجو در ناسنامه کامل یک کتاب، ارائه فهرست مطالب کتاب به صورت درختواره، امکاکتابخانه و موضوع، ارائه ش

و متن از  های شرحهای شرح مرتبط با کتاب جاری و امکان ارتباط بین کتابصفحات کتاب جاری، امکان انتخاب کتاب

 ید.اب ها یاری می نمامهم ترین امکانات پژوهشی است که کاربر را در استفاده بهتر از متون و محتوای کت

جستجو و همه امکانات آن در راستای پژوهش کارآمد و مفید کاربر طراحی شده اند. کاربر با استفاده از : . جستجو2

 ها محدود نماید.دامنه جستجوی خود را در عناوین و یا فهرست کتابجستجو و امکانات آن می تواند 

انی و زبانی هرست کتاب خاص، پدیدآورندگان و تعیین دامنه های زمهمچنین دراین قسمت امکان جستجو در متن یا ف

 برای کاربر، مهیا شده است.

و لغت نامه های  قرآن کریم به لحاظ اهمیت، در قسمتی خاص ارائه شده است که ارتباط آن با ترجمه، تفسیر: . قرآن3

 مختلف نیز فراهم آمده است.

دگان و ناشران، همراه با امکان جستجو در فهرست اسامی آنان و فهرست الفبایی پدیدآورن: . پدیدآورندگان4

همچنین ارتباط هر یک از نویسندگان به آثار آنان، و ناشران کتب، از جمله امکاناتی است که در این قسمت دیده می 

 شود.

ر، کاربر باید استفاده از کتابخانه و امکانات پژوهشی آن منوط به عضویت در سایت است. برای این ام: . عضویت5

 در قسمت مشترکین، اطالعات خواسته شده را تکمیل و ارسال نماید.

 

 

http://www.noorlib.com/
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 برخی از قابلیت های مهم کتابخانه دیجیتالی نور

 

 های جستجوالف( قابلیت

 ها. امکان جستجو در عنوان کتاب1

 ها. امکان جستجو در فهرست کتاب2

 د کتابخانه تاریخ یا تفسیر و...های یک کتابخانه خاص مانن. امکان جستجو در کتاب3

 . امکان جستجو در محتوای خاص4

 . امکان جستجو در یک کتاب خاص5

 های پژوهشیب( قابلیت

 . امکان تعریف نمایه و اختصاص آن به صفحات کتاب1

 درصفحات مورد نظر کاربر (Book mark). امکان ثبت نشانه گذاری 2

 هایی از متون. امکان رنگی کردن بخش3

 تعریف پروژه های پژوهشی و مدیریت آن .4

 . مدیریت عملیات پژوهشی در پروژه5

 . حاشیه نویسی6

 های بخش نمایشج( قابلیت

 . ارائه فهرست الفبایی کتاب به تفکیک کتابخانه و موضوع1

 . ارائه فهرست الفبایی پدید آورندگان2

 . ارائه شناسنامه کامل یک کتاب )در صورت وجود(3

 رست مطالب کتاب به صورت درختواره. ارائه فه4

 . امکان جستجو در صفحات کتاب جاری5

 حادیث و اشعار.ها مثل فرمت آیات، اهای بکاررفته در متن کتاب ها و دیدن آدرس فرمت. ارائه فهرست فرمت6

 های مرتبط با کتاب جاری. ارائه فهرست کتاب7

 های شرح مرتبط با کتاب جاری. امکان انتخاب کتاب8

 های شرح و متن. امکان لینک بین کتاب9

 د( سایر امكانات

 . امکان تعریف صفحه شخصی و ایجاد امکانات شخصی در آن1

 . امکان تعریف کاربران همکار یا دوست به منظور دسترسی به تحقیقات یکدیگر2

 . امکان تنظیم دسترسی کاربران همکار به صفحه شخصی و پروژه های پژوهشی3
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 و خدمات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی در فضای مجازیها پایگاه 

 http://www.noorsoft.org                                      یگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمیپا

 :های ر ذیل گزینه دمعرفی ساختار تشکیالت، اخبار و رویدادهای مرتبط با مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 

افزارهای مرکز و دریافت کد فعال سازی نرم هاپشتیبانی و دریافت/   آموزش/  خدمات/  فروشگاه/  محصوالت  

 https://abrenoor.ir/                                             (ابر نور)پیشخوان بر خط نرم افزارهای نور 

های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی است ر ( از مجموعه پایگاهسامانه ابر نور ) پیشخوان بر خط نرم افزارهای نو

 .ها ممکن کرده استکه دسترسی به نرم افزارهای نور را در همه سیستم عامل

 http://www.noormags.ir                                                                   پایگاه مجالت تخصصی نور

 ریزیپایه انسانی، و اسالمی علوم حوزۀ مجالت از گسترده اطالعاتی بانک ایجاد هدف با و  ۱۳۸۴ این پایگاه در سال 

 امکان و عرضه بر الوهع پایگاه این .است امروز تا کهن مجالت از عنوان صدها در مجلهشماره هزاران بردارندۀ در و شده

هایی چون: جستجو، نقد، برگزیدن، مدیریت مقاالت و نیز تصویر، قابلیتمتن و تماممجالت به صورت تمام سازیذخیره

 .دهداطالعات مربوط به صاحبان آثار را در اختیار کاربر قرار می

 http://www.noorlib.ir                                                                  پایگاه کتابخانه دیجیتال نور  

های تخصصی حوزۀ علوم اسالمی و انسانی بر روی شبکه جهانی و با هدف عرضۀ کتاب 1385این پایگاه در سال 

تفسیر،  ومچون: علوم قرآن اندازی شده و در بردارندۀ هزاران جلد از منابع ارزشمند علوم اسالمی در موضوعاتی هاینترنت راه

فرد پژوهشی های منحصربهعلوم حدیث، ادعیه و زیارات، تاریخ و سیره، فقه، اصول، اخالق و عرفان و ... است و از قابلیت

  .برخوردار است

 http://www.noorhadith.ir                                                                    پایگاه جامع االحادیث

سالمی در وب اهای حدیثی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم فعالیت عرضه هدف با و  ۱۳۹۳ این پایگاه در تیرماه 

 و مندانقهعال پژوهشی هایترین وبگاه حدیثی شیعه است که جهت تسهیل فعالیتاالحادیث بزرگاندازی شد. جامعراه

ارائه  آن در عه،شی حدیثی کتاب جلد  ۲۷۸  از حدیث  ۴۱۵۰۰۰  به نزدیک حاضر حال در. کندمی فعالیت حدیث، متخصصان

بندی روایات و تهشده است. جستجو در احادیث، امکان مشاهدۀ روایات مشابه، امکان مقایسۀ روایات با یکدیگر، امکان دس

  .های این پایگاه استترین ویژگیخصی، از مهمهای پژوهشی شامکان ایجاد پروژه

 http://textmining.noorsoft.org                                                                   کاویپایگاه متن

کاوی ن پژوهشگران و دانشمندان حوزۀ متنبا مؤسسات دیگر و همچنی کاوی با هدف برقرای ارتباطسایت گروه متن

عالوۀ ابزارها و آوردهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی بهایجاد شده است. در این سایت، اخبار آخرین دست

 .کاوی مرکز ارائه شده استتنشده پژوهشگران مهای تولیدی این مرکز و همچنین مقاالت چاپدادگان

 http://www.hawzah.net                                                                 رسانی حوزهپایگاه اطالع

رائه محتوا و معارف شیعی به ولین مرجع اا پایگاه این زمان آن در. شد عرضه  ۱۳۷۷ پایگاه حوزه با هدف ترویج فرهنگ دینی، در سال 

 قرآن کامل متن موضوعی؛ صورت به مطلب  ۵۵۰۰۰  از بیش به دسترسی که زبان فارسی بود. اکنون این پایگاه شامل انبوهی از اطالعات است

http://www.noorsoft.org/
http://www.noormags.ir/
http://www.noorlib.ir/
http://www.noorhadith.ir/
http://textmining.noorsoft.org/
http://www.hawzah.net/
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 و نامهپایان  ۲۰۰۰۰ شخصات له؛ ارائۀ ممجشماره  ۲۵۰۰  از مقاله  ۵۰۰۰۰  کامل متن شرح؛ و ترجمه همراه به سجادیه صحیفۀ البالغه،نهج کریم،

 .است جمله آن از دینی مختلف موضوعات در پاسخ و پرسش  ۵۰۰۰  ارائۀ

 http://www.andishvaran.com                                                            پایگاه اندیشوران حوزه

اندازی شده است. معرفی هزاران انی در زمینه معرفی پژوهشگران راهرساطالع هدف با و  ۱۳۸۶ ن پایگاه در سال ای

یی پژوهشگران، پژوهشگر حوزۀ علوم انسانی و آثار آنان، امکان دستیابی به اطالعات پژوهشگران از طریق فهرست الفبا

سط خود راساس مراکز و همچنین امکان ویرایش اطالعات توفهرست پژوهشگران بر مبنای تخصص، فهرست پژوهشگران ب

 .پژوهشگران از امکانات مهم این پایگاه است

 http://www.imamalinet.net                                                         السالمپایگاه امام علی علیه

اندازی السالم راهبارک امیرالمؤمنین علی علیهم نام به سال این اعالم دنبال به و  ۱۳۷۹ السالم در سال پایگاه امام علی علیه

 ترجمه و متن همچنین و السالمعلیه علی امام شد. در این پایگاه مطالب گوناگون دربارۀ اندیشه، سیره، شیعه و فضایل

سی به دستر امکان با رسیفا ترجمۀ همراه به الغدیر کتاب کامل متن و آن مستدرکات و صادرم شرح، همراه به البالغهنهج

 .فهرست موضوعی کتاب الغدیر ارائه شده است

 w.rasoolnoor.comhttp://ww                                          پایگاه رسول نور حضرت محمد )ص(

اهلل علیه و یامبر اعظم )صلیپ نام به رهبری معظم مقام جانب از سال این گذارینام پی در و  ۱۳۸۵ این پایگاه در سال 

اریخ، اندازی شد که در بردارندۀ مطالب مرتبط با با پیامبر اعظم )ص( در موضوعاتی همچون: سخنان پیامبر)ص(، تآله( راه

 .امبر)ص( و ... استسیره، اهل بیت پی

 

 

 

http://www.andishvaran.com/
http://www.imamalinet.net/
http://www.rasoolnoor.com/
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  نرم افزار تبدیل تصویرمتن به فایل قابل ویرایش

Optical Character Recognition ( OCR) 
OCR دیل تصاویر تصاویر می باشد که به یک تعبیر ساده به معنی تب از لحاظ لغوی به معنی تشخیص متون موجود در

 .اشدکامپیوتری می ب اسناد مکتوب به متن

 :کاربردهای نرم افزار

ارگانها و... می  وموسسات و سازمانها  فارسی و قابلیتهای مختلف نرم افزار تقریبا همه OCR با توجه به ماهیت سیستم

 .از این سیستم بهره ببرند توانند در حوزه فعالیت و چهارچوب عملکرد خود

اسناد از پیش  ره دوصورت تامین شود ، اولین نوع تصاویورودی نرم افزار واژه شناس می تواند ب:خصوصیات نرم افزار

به  Bmp,Tiff,Jpeg,Pcx,Gif,Multipage های رایج تصویری مانند ذخیره شده می باشد که می تواند با انواع فرمت

.قبل از نامه می باشدورودی به نرم افزار اسکن تصاویرمستقیما از درون بر روش دیگر .عنوان ورودی به نرم افزار وارد شود

یفیت گرفتن ک تشخیص می توان تنظیماتی چون موتور تشخیص متن ، تشخیص یا عدم تشخیص اعراب ، در نظر عملیات

ت بهینه تشخیص را انتخاب کرد تا حال ... پایین تصویر ، در نظر گرفتن کلمات شکسته ، تشخیص یا عدم تشخیص جداول و

یا با فرمت   Rich text format  ،Html  ،DTP  ، Dos نواع فرمتهایا چنین می توان متن خروجی را با ایجاد شود. هم

 Microsoft  یا  Microsoft outlook express شناس ذخیره کرد یا مستقیما به نرم افزارهای پیشنهادی خود واژه

word ارسال کرد 

 :مشخصات نرم افزار

 روزنامه های فارسی و غیره % برای کتابها و90دقت تشخیص تا 

 یص اعراب در متون فارسی و عربیتشخ 

 زمان باز کردن چندین فایل در یک

 تشخیص جداول در تصاویر اسکن شده

 پشتیبانی خاص برای جداول ناقص

 کلمات با خط زیر تشخیص

 تشخیص حروف شکسته یا به هم چسبیده

 (Regular,Bold) تشخیص خودکار شکل حرف

 پشتیبانی از قابهای غیر مستطیلی

 رنگی صاویرپشتیبانی از ت

 زبان دیگر 15پشتیبانی فارسی ، عربی و انگلیسی و 

 OCR های فایل تصوی فرمت فارسی با انواع( ریbmp , .tiff , .pcx , Multipage, etc) دسازگار می باش 

 OCR فارسی واژه شناس می تواند متن خروجی را با فرمتهای مختلف .txt , .rtf ذخیره کند و غیره. 
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 کلی ها  سرف ل

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

 دیجیتال دنیای: 1

 کامپیوتری، سواد 1-1

 الکترونیک شهر و شهروند 1-2

 اطالعات مدیریت 1-3

 اطالعات تکنولوژی 1-4

 یاسواد رسانه  1-5

 مدیریت دانش 1-6

 ارتباطات اصول شناخت: 2

 اینترنت جهانی شبكه -1

 تریکامپیو های شبکه با آشنایی 1-1

 اینترنت جهانی شبکه معرفی 1-2

 اینترنت های سرویس و خدمات 1-3

 Dialup روش به اینترنت به اتصال نحوه 1-4

 ADSL اینترنت پیکربندی با آشنایی 1-5

 Wimax اینترنت اندازی راه 1-6

 وب در جستجو موتورهای -2

 اینترنتی های سرویس با آشنایی 1 -3

 پرکاربر تجوگرهایجس معرفی 3-2

 وب در جستجو اصول 3-3

 اینترنتی یها برنامه اجتماعی، های شبکه های فروم 3-4

 الكترونیک پست های سرویس -3

 الکترونیک پست سرویس با آشنایی 4-1

 الکترونیکی پست ایجاد نحوه 4-2

 رونیکالکت پست های سرویس امکانات با آشنایی 4-3

 الکترونیکی نامه فتدریا و ارسال اصول 4-4

 مخاطبین مدیریت 4-5

 افزاری نرم های بسته: 3

 امنیتی افزارهای نرم -1

 nod32ویروس آنتی 2-1

 افزارها نرم دیگر معرفی 2-2

 فرزندان کنترل افزارهای نرم 2-3

 

 ها ای چندرسانه -2

 ای چندرسانه افزارهای نرم معرفی 3-1

 ریتصوی صوتی پلیمرهای معرفی 3-2

  ویدئو و صوت های کننده تبدیل 3-3

 کاربردی افزارهای نرم -3

 ساز فشرده های افزار نرم 4-1

 رایت افزارهای نرم 4-2

 اطالعات بازگردانی افزارهای نرم 4-3

 سرعت بهبود افزارهای نرم 4-4

 

 اینترنت پیشرفته کاربری: 4
 وب با کار ابزارهای -1

 کروم و موزیال گرهای مرور معرفی 1-1

 مسنجر افزارهای نرم 1-2

 دانلودرها 1-3

 مفید اینترنتی افزارهای نرم 1-4

 زبان فارسی های سرویس -2

 زبان فارسی جستجوگرهای 2-1

 ایرانی الکترونیک پست سرویس 2-2

 زبان فارسی اجتماعی های وشیکه فروم 2-3

 زبان فارسی مفید سایتهای 2-4

  یسینو وبالگ -3
 معروف وبالگ دهندهای سرویس 3-1

 وبالگ اندازی راه 3-2

 نویسی وبالگ 3-3

  وبالگ مفید امکانات معرفی 3-4

 آپلود و دانلود اصول -4

  آپلود دانلود اصول 4-1

 فایل آپلود های دهنده سرویس 4-2

 آپلودرها آپلودبرروی اصول 4-3

 

 مجازی وفضای اینترنت شناسی آسیب:5

 مجازی های شبکه برای نگارش روش: 6

 انگلیسی و ،عربی فارسی اجتماعی های شبکه با کارعملی: 7
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 تهدیدها و هافرصت اجتماعی، هایشبكه

 چالشها و ها آسیب. 1

 شخصی و فردی: الف

 افراد خصوصی حریم شدن شکسته. 1

 وقت اتالف و زمان مدیریت عدم. 2

 اعتقادی چالشهای و تشبها هجوم. 3

 کامپیوتری بازیهای و اینترنت به اعتیاد. 2

 گروه و خانواده: ب

 خانوادگی روابط کاهش و عاطفی های گسل ایجاد. 1

 همسر رفتار به نسبت سوءظن و تردید. 2

 کودکان اخالقی ناهنجاریهای. 3

 والدین پرورشی و تربیتی نقش شدن رنگ کم. 4

 دینی اورهایب و ارزشها تضعیف. 5

 کودکان تحصیلی افت. 6

 طالق آمار رشد. 7

  فرهنگ و جامعه: ج

 باوری تجمل و گرایی مصرف رشد. 1

 نوجوان قشر بر روحی مخرب آثار. 2

 تفاوت بی یاشهروندان سیاسی مشارکت. 3

 دانشجویان علمی تحقیقات و ها پژوهش میزان رکود. 4

 ومیعم آموزشهای و آگاهی سطح افزایش. 2

 اخالقی و دینی ارزشهای توسعه و تبلیغ. 2

 قومیتها رسوم و آداب و محلی های فرهنگ معرفی. 4

 دوستان با ارتباط دامنه رشد. 3

 دینی آزاداندیشی و مجازی های شبكه

 سایبر فضای به ورود ملزومات

 مجازی فضای در دین تبلیغ اهمیت و ضرورت

 و تبلیغی هایابلیتق و سایبر مجازی، و الکترونیک فضاهای

 آن ها ترویجی

 سایبر فضای در تبلیغ بسترهای

 (محور کاربر) اجتماعی هایشبکه و دو وب

 (آن از استفاده و ورود راهکارهای)اشتراکی و مجازی فضاهای

 سایت محتوای مدیریت چگونگی و سایت

 (CMS) محتوای مدیریت افزارهاینرم

 (پادکست ویدئوبالگ، فوتوبالگ،) :محتوا ومدیریت نویسی وبالگ

 آنها امکانات و هاقابلیت گفتگو، افزارهاینرم و مسنجرها و چت

 (:آی.فور.ال یا تالک گوگل پالتالک، بیلوکس، یاهو، در نمونه)

 تبلیغی فرهنگی هایانجمن و فروم

 مخاطب با تعامل شیوه و شناسیمخاطب

 مجازی شبکه در ندگینویس اصول

 (هاتاکتیک و آشنایی) نرم جنگ

 مجازی فضای و هاشبکه در امنیت

 سایبری جرائم انواع و فیلترینگ

 اعتبارسنجی هایشاخص سنجی،وب

 it/ ict/ ickt  اصلی محور طرح قابل موضوعات ریز

  :ارتباطات -مدیریت -اطالعات فناوری – تخصصی های ویژگی

 ساختار  -شناسی واژه - شناسی جامعه -شناسی رنگ -روانشناسی

 شناسی نماد -شناسی

 : تعاملی های روش

 /یدتول در مشارکت /مسابقه / نامه خبر /الین آن اعالنات تابلوی

 مفاهیم / عضویت /نظرخواهی /نظرسنجی / بندی رده /ها انجمن

 های شبکه / مجازی فضای /نوین های رسانه /ایبرس فضای ( وتعاریف

 ) اجتماعی

 طاتوارتبا اطالعات فناوری کلیات  مرتبط های فعالیت انواع -

 : جامع رسانه مزایای

  بازدهی    پذیری  فرآیند    شفافیت •

  منزل در کار وامکان آموزشی نظام در تحول •

  پیام انتقال قالبهای و مجاری نامحدود تعداد •

  پیشنهادات و انتقادات نظام در تحول •

  اطالعات انتشار و انتقال در سرعت •

  فرآیندها شدن تعاملی با رضایتمندی ایجاد •

  انسانی منابع بهینه بکارگیری •

  وارتباطات پاسخگویی در تسهیل •

  تعریف -  خدمات و تولید کیفیت یشافزا •

  آنو انواع  نوین های رسانه های ویژگی -

  نوین های رسانه 

 اجتماعی های شبکه های ویژگی - 

 اجتماعی های شبکه و وب -

 اجتماعی های شبکه کاربران انواع -

 اجتماعی های شبکه آمار -

 اجتماعی های شبکه تاریخچه -
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  ازاند چشم -

 اجتماعی های شبکه

 مجازی های شبکه در حضور ضرورت - 

 اجتماعی های شبکه در الزم های مهارت -

 اطالعاتی سواد با فرد های قابلیت -

 عالی آموزش در شناسی اطالعات مهارت -

  اجتماعی های شبکه ونقد ارزیابی های شاخص  -

 
 یلیموبا یاجتماع یها کاربرد شبكهبررسی 

پژوهشی مجازی و تامین منابعدر ارتباطات   

1969نترنت در سال یابداع ا  

 انه هایله رایارسال و انتقال اطالعات به وس•

 اس ها یب یب•

 یل پاپ تریمیا•

 وزنت های•

 بولتن بورد ها•

 بزرگ یان ، دانشگاه ها و مراکز صنعتینترنت در دست نظامیانحصار ا•

 (2000تا  1990نسل اول وب : ) 

 ایمیل•

 ب سایتو•

 موتورهای جستجو•

 یلو پیج ها•

 دایرکتوری ها•

 چت رومها ) یاهو (•

 (2014تا  2000نسل دوم وب : )  

 شبکه های اجتماعی یا رسانه های اجتماعی

 وبالگها ) داخلی و خارجی ، نرم افزارهای بالگ نویسی (•

 میکروبالگها ) توئیتر(•

 شبکه های دوست یابی ) اورکات (•

 یس بوک ، مای اسپیس، کلوب(ت های اجتماعی ) فیسا•

 ویکی ها ) ویکی پدیا(•

 سایت های اشتراک گذاری•

 ) فلیکر ، یوتیوب ، کالم تی وی ( •

 پیام رسانها ) یاهو مسنجر ، گوگل تاک (•

 تاالرهای گفتگو ) انواع فرومهای عمومی و تخصصی (•

 گروه های ایمیلی ) یاهو و گوکل (•
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 ( خبرخوانها ) انواع فیدها ، نیوز پارسیک•

 پادکستها ) پادکست ، ودکست (•

 لینکدونی های عمومی •

 ن(ی) باالترین ، واالتر•

 فونیو آ  یو یت یپ یمانند آ یسخت افزار یها یفناور•

 یلیموبا یاجتماع یشبكه ها

بر  یمبتن یاق  نرم افزارهیهستند که از طر یاختصاص یا شبکه های ینترنتیا یاجتماع یاز شبکه ها ی، بخشیلیموبا یاجتماع یشبکه ها•

 است یلینترنت موبایهوشمند)اسمارت فونها( تبلتها و ا یها ین شبکه ها، گوشیر ساخت ایز باشند. یل قابل استفاده میموبا

 شنیكیف اپلیتعر

 ینرم افزار واسط کاربر•

 انواع اپ ها: •

 IOSد، یبر اندرو یمبتن•

 بوک مسنجرسیپ ، فیاسکا•

 بر، تانگویکالد اپل، وا یآ •

 هاانواع اپ 

  یو سرگرم یباز•

 یکاربرد•

 یامور مال•

 یآموزش•

  یو پزشک یعلم•

 یسبک زندگ •

 یشبکه اجتماع•

 ام رسانیپ•

 یو خبر یاطالع رسان•

 لمیعکس و ف•

 یرانیشن ایكیاپل یفروشگاه ها

روید و هم اکنون فروشگاه های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری برای کاربران ایرانی گوشی های هوشمند در بخش سیستم عامل آند•

شکل گرفته که به نوعی نیاز کاربران ایرانی را از اپ استورهای معروف جهانی همچون گوگل پلی و   iOSهم در بخش سیستم عامل 

 ای تیونز  رفع ساخته است.

م های نر این فروشگاه  را درصد پهنای باند کل کشور  10براساس آخرین اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نزدیک به •

 به خود اختصاص داده اند. کافه بازار، سیبچه، کندو، مای کیت و پارس هابمثل : افزاری 

 فروشگاه کافه بازار

وی چت، وایبر، واتس آپ، تانگو و اینستاگرام هر کدام بیش از یک میلیون بار توسط کاربران ایرانی کافه بازار بارگذاری شده •



 /nafr.ir /ذرافشانبرمضانعلی  /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

67 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 هزار نفر می رسد 300ن برنامه های کاربردی به بیش از شمار کاربران اپل از این بارگذاری ای.است

 وی چت، وایبر، واتس آپ، تانگو و اینستاگرام همگی رایگان هستند•

 چت یو

میلیون نفر در دنیا از نرم افزار چینی وی چت برای چت کردن و ارسال صوت و تصویر به صورت کامال  400براساس آمارهای موجود •

 میلیون نفر ایرانی هستند. 4ه براساس گفته محمود واعظی یک درصد این کاربران معادل رایگان استفاده می کنند ک

کی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران است، که به دلیل بسته شدن برخی قابلیت های نرم افزار در ایران، در حال حاضر ی•

 نرم افزار پرکاربردی به حساب نمی آید

Instagram 

نام نرم افزاری است که ویژه سیستم  Instagramها میلیون کاربر در سراسر جهان دارد.  100بکه اجتماعی بالغ بر هم اکنون این ش•

، توسط همین کمپانی عرضه شده است که توسط آن می توانید اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید. این نرم    IOSعامل آندروید و

 تا بتوانید در صفحه خود تصاویر مختلف را قرار دهید تا دوستانتان آن را مشاهده کنند. افزار به شما این امکان را خواهد داد

 Viber= وایبر

 با نرم افزار وایبر نیز امکان تماس تلفنی و ارسال پیام رایگان بر بستر اینترنت به صورت رایگان فراهم شده است؛ نرم افزار پیام رسان•

ای برای پیام کند و دیگر الزم نیست کاربر هزینهبرای ارسال پیام استفاده می WiFiدیتا و یا نیز از ارتباط  - WhatsApp -واتس آپ 

و یا دیتا را برقرار می کند و  WiFiها نفر از طریق کوتاه پرداخت کند. همچنین نرم افزار تانگو تماس صوتی تصویری رایگان با میلیون

 راک گذاری عکس و تصویر است.اینستاگرام نیز شبکه اجتماعی با قابلیت به اشت

در آن ثبت  WIFIمحبوب ترین نرم افزار برقراری تماس اینترنتی در دنیا، بعد از نصب آن و اتصال به اینترنت از طریق سیم کارت یا •

ناسایی دوستانی که نام کنید. برای مکالمه با دوستانتان باید طرف مقابل نیز این برنامه را نصب داشته باشد که خود وایبر به شما برای ش

 وایبر را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب دارند کمک می کند.

 واتس آپ

های معمولی خداحافظی می کنید! این شعار بزرگترین و معروفترین شعاری است که سازندگان این نرم  SMSبا این برنامه قطعا با •

افزار ها در نوع خود به شمار می آید که می تواند جایگزین ارسال  افزار آن را بیان می کنند. واتس آپ نیز یکی از محبوب ترین نرم

 اس ام اس ها به صورت معمول برای شما شود.

 واتس آپ

تا کنون هیچ شرکت دیگری نتوانست در مدت زمان چهار سال نخست خود با سرعتی شبیه واتس آپ پیشرفت کند. این سرعت یعنی •

این اپلیکیشن در » گوید: شوند. زاکر برگ مین در هر روز یک میلیون کاربر به آن افزوده میمیلیون کاربر فعال روزانه که همچنا ۴۵۰

 «.مسیری برای برقراری ارتباط یک میلیارد نفر، قرار دارد

کنند. این رقم برای ( استفاده میwhatsappاپ )ها حداقل یک بار در هفته از اپلیکیشن واتسفوندرصد از کاربران اسمارت ۴۴

 درصد است. ۳۵بوک که حاال بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد یسف

کنند. میلیون عکس رد و بدل می ۴۰۰کم میلیون کاربر فعال دارد. کاربرانی که روزانه دست 4۵۰اپ حاال ماهانه بیش از واتس

 ۵۰این گروه حاال اربر فعال در سراسر جهان دارد.میلیون ک ۲۴۰چت است که حاال چیزی در حدود وی ٬اپترین رقیب به واتسنزدیک

درصد است و این چنین  ۹۹,۹کند. میزان سرپا بودن سرویس در این محصول فرم هدایت میمیلیارد پیغام را روزانه از طریق هفت پلت

 است که اعتماد کاربران را به خود جلب کرده است.
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 اپخرید اپلیكیشن پیام رسان واتس

میلیارد دالر نمود. این اپلیکیشن تقریبا شبیه به مسینجر  ۱۹اپ به ارزش قدام به خرید اپلیکیشن پیام رسان واتسبوک اشرکت فیس•

 شودرسانی تحت موبایل از آن استفاده میبوک است که برای پیامفیس

ooVoo 

اب کرده اند! از نظر امکانات محدودتر را به عنوان مقصد خود انتخ ooVooپس از بسته شدن نرم افزار وی چت بسیاری از کاربران  -•

از برنامه ویچت می باشد اما رابط کاربری ساده و انتقال فایل های صوتی با کمترین حجم از جمله مواردی است که باعث شده است 

ویری را نیز امکان تماس تص ooVooبرای تماس و ارتباط با دوستان خود استفاده کنند. ooVooمیلیون ها کاربر در سراسر جهان از 

برای کاربران خود ایجاد کرده است که می توانید در حین برقراری تماس از افکت های زیبای تصویری که در نرم افزار گنجانده شده 

 است نیز استفاده کنید.

DiDi 

ف باالی سی پی یو ( : یکی از شبیه ترین نرم افزارها به شبکه اجتماعی وی چت می باشد که به دلیل ترافیک مصر DiDiدی دی )  -•

نتوانسته به محبوبیت رقیب خود برسد!با استفاده از این نرم افزار می توانید به صورت گروهی با دوستانتان به گفتگو بپردازید و عکس 

هایشان را الیک کنید. امکانات دی دی تقریبا با وی چت برابری می کند، پس در صورتیکه با وی چت کار کرده باشید مشکلی با 

 فاده از نرم افزار اندروید دی دی نخواهید داشت!است

kik 

می توان به آن اشاره کرد، امکان ارسال پیام با اینترنت کم سرع است. با توجه به  kik( : از مواردی که درباره مسنجر  kikکیک )  -•

ل پیدا می کنند و باعث کاهش مصرف اینترنت فشرده سازی که در موتور این نرم افزار اندروید قرار دارد داده ها با حجم بسیار کم انتقا

شما می شود. همچنین این امکان را نیز فراهم می کند که با سرعت بسیار کم اینترنت امکان استفاده کامل از این مسنجر قدرتمند را 

 داشته باشید.

KakaoTalk 

•- KakaoTalk  اربر در جهان را با خود همراه کند. از مهمترین ویژگی میلیون ک 110: نرم افزاری با امکانات قابل قبول که توانسته بیش

اشاره کرد. با استفاده از این قابلیت این امکان برای شما فراهم می شود که از  deliveryهای این نرم افزار پیام رسان می توان به قابلیت 

شماره موبایلتان همان نام کاربریتان خواهد بود و  خوانده شدن یا نشدن پیامتان توسط دریافت کننده آن با خبر شوید.در این نرم افزار

 همچنین قابلیت اضافه کردن مخاطبین سیم کارتتان به لیست دوستان شما را دارا می باشد.

Tango 

این نرم افزار نیز درکنار وایبر و واتس آپ یکی از محبوب ترین نرم افزار های پیام رسان اندروید به حساب می آیند. تانگو امکان •

به مایش دوستانی که از این برنامه استفاده می کنند را برای شما فراهم می آورد تا بتوانید راحت تر دوستان خود را پیدا کنید و با آنها ن

گفتگو بپردازید. از مهمترین ویژگی هایی که باید به آن اشاره کنیم کیفیت صدا و تصویر فوق العاده باالی تانگو می باشد که باعث می 

 نتقال داده های اطالعاتی صوتی و تصویری با باالترین کیفیت انجام شد.شود ا

nimbuzz 

( : مسنجری قدرتمند جهت برقراری ارتباط بین دو یا چند کاربر، نیم باز نرم افزار متنی است که باعث می  nimbuzzنیم باز )  -•

حبت بپردازید. امکان آپلود فایل به مقدار نامحدود نیز در شود به راحتی و در صورت دسترسی به اینترنت با کاربران لیست خود به ص

این مسنجر گنجانده شده است که به این وسیله می توانید عکس ها و ویدئوهای خود را نیز با دوستانتان به اشتراک بگذارید.از مواردی 

ن نیم باز می توانند در صورت آنالین بودن که در این نرم افزار اندروید وجود دارد اتصال آن به پروفایل فیسبوکتان است. کاربرا

 دوستانشان در فیس بوک با آنها به وسیله این مسنجر اندرویدی صحبت کنند.
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 ت افزودهیواقع

م )و معموالً در تعامل با کاربر( است، که یرمستقیا غیم یزنده، مستق یکیزیف یک نمای Augmented Realityت افزوده  یواقع•

افت و پردازش اطالعات یق دریکه از طر یوتریدات کامپین عناصر بر اساس تولیا /  کند. یافراد اضافه م یواقع یایرامون دنیرا پ یعناصر

 شود.یجاد میشد ابایم GPS یهاا دادهی یکیر گرافیدئو، تصاویمانند صدا، و یورود یکاربر توسط سنسورها

 شود.شود بلکه فقط اضافه میدر واقعیت افزوده معموالً چیزی کم نمی /است. ای مفهوم کلی واقعیت افزودهواقعیت رایانه•

 کند.همچنین واقعیت افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه ساز، دنیای واقعی را کامال شبیه سازی می •

عناصر درک شده توسط کاربر، ساخته  ٔ  هیکل یت مجازین است که در واقعیت افزوده ایو واقع یت مجازین واقعیز بیتمادر واقع وجه •

 یوجود دارند و بخش یواقع یایکند، در دنیرا که کاربر درک م یاز اطالعات یت افزوده بخشیوتر هستند. اما در واقعیشده توسط کامپ

 .اندوتر ساخته شدهیتوسط کامپ

شود؛ در عمل چیزی نیست جز تماشای یک پدیده در دنیای واقعی که به آن اطالعات نامیده می AR عیت افزوده که اکنون به اختصارواق•

اب جهانی متکی بر ناوگان یسیستم مکان –  (GPS) دیداری، شنیداری و ویدئویی کامپیوتری و یا اطالعات برخاسته از جی پی اس

 .ستافزوده شده ا  -ای ماهواره

 .یو جهان واقع یاگر است: جهان رسانهیکدیت افزوده  محصول ارتباط دو جهان با یبه عبارت بهتر؛ واقع•

 ت افزوده اشتباه گرفت.یا همان واقعی AR د بایشود نبایخوانده م VR  را که به اختصار (Virtual Rality) یت مجازیواقع•

ت افزوده، یوتر هستند؛ اما در واقعیشود، ساخته کامپیافت میدرک و در یینها که توسط کاربر یه عناصری؛ کلیت مجازیدر مورد واقع•

 .اندتال ساخته شدهیجیوتر و در قالب دیها توسط کامپه بخشیوجود دارد و بق یواقع یایرد، در دنیگیکه کاربر م یاز اطالعات یبخش

 )پروژه عینک گوگل(گوگل گلس

 :دهایتهد

 لتکاهش قدرت کنترل خانواده و دو•

 یغرب یج سبک زندگیامکان ترو•

 یج فساد اخالقیترو•

 ارتباطات نامحدود•

 گانگانیاطالعات توسط ب یجمع آور  / یجاسوس•

 یم خصوصینقض حر•

 ینترنتیاد ایاعت•

 کاربران یم برایر مستقیم و غیمستق ینه هایهز•

 :فرصتها

 یرانیو ا یج فرهنگ اسالمیترو•
 یو اسالم یبانقال یان گروه هایم یو شبکه ا یارتباطات گروه•

 یگسترش علم و فناور•

 ک یالکترون یه آموزش هایارا•

 ع یسر یاطالع رسان•

 ت بحران هایریدر مد یاجتماع ینقش شبکه ها•

 ن المللیدر سطح ب یو مل ینیت دیت هویتقو•

 یمخابرات ینه هایکاهش هز•

 یلیموبا یاجتماع یت شبكه هایعلت جذاب

امک، تماس یتلفن مانند پ یکارکردها یبرا ینیگزیجا -1•

 لی، ارسال فاییدئوی، تماس ویصوت

 ان دوستانیم یو گروه ساز یامکان شبکه ساز -2•

 ثبت اطالعات و سابقه تماس ها -3•
 لم و عکسیتا ها و فیاطالعات و د یامکان به اشتراک گذار -4•

 یبر اطالعات مکان یمبتن یو اطالع رسان یابیامکان مکان  -5•

 یساز یو باز یقدرت سرگرم -6•

 نترنتیو متصل به ا یط چند رسانه ایمح -7•

 یدسترس یسادگ -8•

 یر خدمات مخابراتیسه با سایمقرون به صرفه بودن در مقا -9•

 :ها تیمرتبط استفاده از ظرف ینمونه ها

 ج فارسیف نام خلیمقابله با تحر•

 اهویران به فهرست ین بازگرداندن نام ایکمپ•

 رانیا یمساله هسته ا•

 نین جیکمپ•
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 درگاه های اینترنتی علما و مراجع عظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 آدرس سایت علما و مراجع ردیف

 Tohid.ir آیت اهلل جعفر سبحانی  .1
 Jannati.com آیت اهلل جناتی  .2

 Vahid-khorasani.ir آیت اهلل حسین وحید خراسانی  .3
 Mazaheri.ir آیت اهلل حسینی مظاهری اصفهانی  .4
 Leader.ir ای آیت اهلل خامنهرهبرمعظم انقالب :  .5
 Khansari.ir آیت اهلل خوانساری  .6
 Dastgheib.ir آیت اهلل دستغیب  .7
 Dozdozani.com آیت اهلل دوزدوزانی  .8
 Alkhoei.net آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی  .9

 Imam-khomeini.com آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی  .10
 Sistani.org آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی  .11
 Almodarresi.com آیت اهلل سید محمد تقی مدرسی  .12
 Shahrodi.org آیت اهلل سید محمد حسین شاهرودی  .13
 Alhakeem.com آیت اهلل سید محمد سعید طباطبایی حکیم  .14

 Esraco.net آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی  .15
 Alzanjani.ir آیت اهلل عزالدین حسینی زنجانی  .16
 Allamenoori.org آیت اهلل عالمه نوری  .17
 Gorgani.ir آیت اهلل علوی گرگانی  .18
 Alisafi.ir آیت اهلل علی صافی گلپایگانی  .19
 Safi.org آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی   .20
 Mojtaba-tehrani.ir آیت اهلل مجتبی تهرانی  .21
 Mohseni.af/farsi آیت اهلل محسنی  .22

 Bahjat.org آیت اهلل محمد تقی بهجت فومنی  .23
 Lankarani.net ت اهلل محمد فاضل لنکرانیآی  .24
 Madani.sub.ir آیت اهلل مدنی تبریزی  .25
 Makaremshirazi.org آیت اهلل مکارم شیرازی  .26
 Ardebili.com آیت اهلل موسوی اردبیلی  .27
 Tabrizi.org آیت اهلل میرزا جواد تبریزی  .28
 Noorihamedani.com آیت اهلل نوری همدانی  .29
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 دسترسی به منابع مرجع الكترونیكی

 ‘آنها توایمح به توان می آنها آدرس داشتن با که دارند وجود  وب شبکه در و اینترنت در سایت توجهی قابل تعداد   

وای جود دارد که به محتومنابع این امکان  این از یک هر انتخاب با. یافت دست ‘جدید الکترونیکی منابع یا قبلی الکترونیکی  منابع

ممکن است بر روی دیسک  آنها نیز دست یافت. برخی از منابع مرجع الکترونیکی مرجع نیز بطور مستقل قابل دستیابی هستند. این منابع

ن است که اطالعات های فشرده و یا بر روی شبکه های اطالع رسانی قابل دسترس باشند. تفاوت عمدۀ این منابع با منابع چاپی ای

ع کتابخانه باشند. مکمل با ارزشی برای مجموعه مرج‘ لحاظ روزآمدی بر منابع چاپی برتر و سهل باب تر هستندموجود در آنها به 

ابی به اطالعات موردی که به دلیل اهمیت بسیار آن در ادامه همین بخش و پس از معرفی سه موتور جستجوی پرکاربرد برای دستی

 شود.مثالهایی از آنها ارائه می ‘ موجود در اینترنت

 شیوه های دستیابی به منابع الكترونیكی اطالعات 

 اطالعات جویجست های شیوه و اطالعات به دهی نظم های شیوه ‘الکترونیکی منابع در جستجو امکانات افزون روز رشد با  

یوه هایی است که ش ‘چاپی میسر است. مهمترین این شیوه ها منابع در که است شده آنهایی از سودمندتر حال عین در و تر پیچیده

ی به اطالعات دقیق دستیاب‘ جستجوی بیش از یک واژه را در هر تک مرحله جستجو مورد توجه قرار داده است. مهمترین این شیوه ها

 تر با بکارگیری مجموعه قواعدی است که با عنوان قواعد بولی شناخته شده اند. 

به رایانه منتقل می  که هر یک مفاهیم خاصی را«  NOTبجز یا نه = » و  « ORیا = » ‘ «  ANDو = » ا سه عملگر ب قواعد این  

 در زیر به اختصار معرفی می شوند:‘ کند و مطالب متفاوتی را بازیابی می کند

ورد نظر را همزمان در ر چند واژه مه یا دو هر که بجوییم را مدارکی و کنیم محدودتر را جستجو دایرۀ که باشیم آن بر هرگاه  

ه هم به تهران و هم به کشیراز. این جستجو مدارکی را « و»تهران ‘ استفاده می کنیم. مثالً «  ANDو = » از عملگر ‘ داشته باشندبر 

 بازیابی می کند.‘ شیراز پرداخته است

یا آن واژه را در بر ین واژه بجوییم که یا هر دو واژه یا ا را مدارکی و  کنیم تر گسترده را جستجو دایرۀ که باشیم آن بر هرگاه   

ه تهران و هم به شیراز پرداخته شیراز. این جستجو مدارکی را که هم ب« یا » تهران ‘ استفاده می کنیم. مثالً«  OR‘ یا» از عملگر ‘ دارند

 اند یا مدارکی را که فقط به تهران یا فقط به شیراز پرداخته اند بازیابی می کند.

 بخشی فاقد که وئیمبج را مدارکی و کنیم محدودتر موضوع یا مفهوم یک داخل در حتی را ستجوج دایرۀ که باشیم آن بر هرگاه   

تهران. این جستجو « غیر از » یران ا‘ استفاده می کنیم. مثالً «  Not » عملگر یا « بجز یا نه » عملگر از ‘نباشد جستجو مورد عامتر مفهوم از

 تهران نپرداخته اند بازیابی می کند.اما به ‘ مدارکی را که به ایران مربوط هستند

 به ‘جستجو موتورهای در پیشرفته جستجوی معرفی بخش در که دارد وجود نیز مورد سه این از متفاوت جستجوی های شیوه  

 .شوند می داده شرح تر عینی ای گونه

 جستجو موتورهای طریق از جستجو  

وارد شویم.  Internet یا  Netscapeالزم است به یکی از دو مرورگر  در منابع مرجع موجود در اینترنت یا وب جستجو برای  

این نشانی را در محل تعیین شده روی مرورگری که در آن هستیم وارد می کنیم و ‘ اگر نشانی سایت یا سراصفحۀ مشخصی را داریم

ینترنتی خاصی را در نظر نداریم و می خواهیم منتظر می مانیم تا سراصفحۀ تعیین شده بازخوانده شود. اگر آدرس ا‘ پس از فرمان اجرا

راهنما ‘ مناسبترین راه این است که از موتورهای جستجو استفاده کنیم. این موتورها ‘ آدرس یا اطالعاتی را که به آن نیاز داریم بیابیم

آن ‘ از موتورها جستجو می کنیدمثالً اصطالح شناسی را در یکی ‘ یا نمایه سایتهای موجود در اینترنت هستند. هنگامی که موضوعی

به جستجو می پردازد و نشانی ‘ موتور ابتدا در فهرست خود که از قبل بر اساس شناسایی سایتهای موجود در اینترنت شکل گرفته است
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ناوین روی صفحه ظاهر می کند. جستجوگر می تواند با مرور ع‘ سایتهایی را که تشخیص می دهد با موضوع مورد جستجو ارتباط دارد

 سایت مورد نظر خود را انتخاب و فرمان فراخوانی آن سایت را با موشواره صادر کند.‘ و توضیحات مربوط به این سایتها

اده س جستجوی امکان آنها بیشتر اما. داراست را خود خاص ویژگی یک هر که دارد وجود جستجو موتور زیادی بسیار تعداد  

ت هیچ یک از این ا در اختیار جستجوگر قرار می دهند. یادآور می شود که برآورده شده اس)کلید واژه ای( و جستجوی پیشرفته ر

‘ امع مورد نظر باشدجو بر این اساس هرگاه جستجویی ‘ درصد از اطالعات موجود در اینترنت را پوشش نداده اند 20موتورها بیش از 

فبای نام آنها ختصر از تعدادی موتورهای جستجو به ترتیب الجستجو در بیش از یک موتور جستجو ضروری است. در زیر فهرستی م

 ارائه شده است: 

 Altavista http//:www.altavista.com 
 Excite http//:www.excite.com 

 Google http//:www.google.com 

 Hotbot http//:www.hotbot.com 

 Infoseek http//:www.infoseek.com 

 Lycos http//:www.lycos.com 

 Metafind http//:www.netafind.com 

 Opentext http//:www.opentext.com 

 Yahoo http//:www.yahoo.com 

 موتور ‘از عبارتند هس این. هستند تر مراجعه پر جستجو موتور سه ‘ایران در الاقل ‘جستجو موتورهای متفاوت انواع میان از   

امکانات  ودارای امکانات جستجو ساده ‘ جوی آلتاویستا. این هر سه موتورموتور جستجوی گوگل و موتور جست‘ و یاهوجستج

ی موجود در شبکه های آشنایی با بیشترین شیوه های جستجو‘ جستجوی پیشرفته هستند و نمونه های خوبی هستند که با آشنایی با آنها

فاوت اندکی دارند شرح موتور که تشابهات بسیار و ت اطالعاتی را میسر می سازد. در زیر امکانات جستجوی پیشرفتۀ هر یک از این سه

 سهیل شود.داده می شود تا با بکارگیری آنها دستیابی به منابع مرجع الکترونیکی برای پاسخدهی به سئواالت مراجعان ت

  
 انواع منابع مرجع اینترنتی

ازیم. اگر آدرس اینترنتی ت و در وب به جستجو بپرداز دو شیوۀ متفاوت می توانیم در اینترن یکی به ‘شد ذکر قبالً که همانطور   

ربوطه را فراخوانی مبا وارد کردن موضوع مورد نظر و با استفاده از امکانات جستجوی پیوسته سایتهای ‘ مشخصی را در دست نداریم

درس در کادر آردن آن و سایتی را که مناسبتر می نماید انتخاب می کنیم. هرگاه آدرس مشخصی را در اختیار داریم با وارد ک

سب آنرا مورد سراصفحه سایت مورد نظر را فراخوانی و با انتخاب گزینه یا گزینه های منا‘ جستجوی یکی از موتورهای جستجو

ع مرجع چاپی همخوانی بررسی قرار می دهیم. در زیر تعدادی از سایتهای مشخصی که اطالعات موجود در آنها با یکی از قالبهای مناب

 به عنوان نمونه معرفی می شوند:‘ معرفی می شوند. در هر مورد چند سایت‘ دارند

  
 سالنامه های اینترنتی

 سالنامه آماری ایران

 رسمی آمارهای از متنوع ای مجموعه ‘شود می منتشر الکترونیکی و چاپی صورت به ایران آمار مرکز توسط که سالنامه این  

یف عبارتند از: گردآوری د. مرکز آمار ایران وظایف مختلفی بر عهده دارد. برخی از این وظاکشور ایران را بطور ساالنه منتشر می کن

جزیه و تحلیل و انتشار ت‘ اطالعات در حوزه های علمی و اقتصادی و آماده کردن اطالعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و توسعه کشور

 ست.داده های آماری کشور نیز یکی دیگر از وظایف این مرکز ا



 /nafr.ir /ذرافشانبرمضانعلی  /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

73 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 بین بندی تهدس اساس بر و بخش 22 در آن موضوعهای و باشد می جدول 519 شامل کند می منتشر مرکز این که ای سالنامه  

 .شود می بندی گروه ‘المللی

حمل ‘ تجارت‘ ورزیکشا‘ انسانی نیروی ‘جمعیت ‘هوا و آب ‘زمین به مربوط بخشهای:  از عبارتند سالنامه این اصلی های بخش 

 آموزش و پرورش و ...‘ آموزش عالی‘ ارتباطات ‘و نقل

 آورده سایت روی بر موجود آماری اطالعات ترین تازه و شود می تولید فارسی زبان به هم و انگلیسی زبان به هم سالنامه این  

 مراجعه کنید. www.sci.or.irبا این سایت به آدرس  ارتباط برای. است دسترس قابل آن نمودارهای و جداول نمایه. شود می

 یونسكو آماری سالنامه  

 مختلف کشورهای در کتاب تولید و ‘ها کتابخانه ‘پرورش و آموزش ‘فرهنگ به مربوط ارقام دربارۀ جهانی آماری منابع از یکی  

های اطالعاتی از  ز وب سایت سازمان ملل به پایگاهبرای تحقیق و پژوهش می باشد. بخشی ا اهمیت با ابزاری منبع این  .است عضو

 .دارد اختصاص www.un.org/databases/index.html  ی های آماری به نشان پایگاه  جمله 

 مستلزم آماری منابع این از برخی به دسترسی. دشو می ظاهر  & indicators  statisticsگزینه انتخاب با آماری منابع از فهرستی 

 .است اشتراک هزینه پرداخت

مراجعه کنید. زیر آدرس به یونسکو الکترونیکی آماری سالنامه به دسترسی برای   
 www.uis.unesco.org/en/stats/statso.html 

 جهان اریآم مراکز  

 .www.census.go/main کنید مراجعه زیر نشانه به ‘هستید خاص کشوری در آمار مرکز یک سایت جستجوی در اگر  

اره جهان این راهنما بین مراکز آماری اکثر کشورهای در سطح بین المللی پیوند برقرار می سازد. مرکز آماری موجود در پنج ق 

شیوۀ  http://www.un.org/dept/unsd/gs_natstat.htmدر نشانی زیر نیز دسته بندی شده و قابل مشاهده و بررسی است 

از ‘ ی از این کتابخانه ها انواع منابع مرجع ای دانشگاهی است. بسیاره کتابخانه سایت از استفاده ‘آماری منابع به دستیابی برای  دیگر

 جمله سالنامه ها و آمارنامه ها را گروه بندی کرده و در اختیار برقرار کننده ارتباط قرار می دهند. سایت زیر یکی از این موارد است: 
   www.lii.org     

 www.tug.libraries.on.ca/referencetools/factfigures.html 

  

 راهنماهای الكترونیكی

 :زیرند موارد است میسر اینترنت در آنها به دسترسی در که راهنماهایی از ای نمونه            

 http://www.earl.org.uk/ask                                                        اینترنتی در ع مرجع الکترونیکمناب راهنمای            

  http://sunsite.berkeley.edu/libweb                                                            راهنمای کتابخانه های جهان            

   http://www/lights/c.html                                                             دانشگاهی های کتابخانه راهنمای            

 http://www/uwaterloo.ca/society/webpages.html                       های علمی و حرفه ای انجمن راهنمای            

  http://www.ingenta.com                                                                            الکترونیکی های مجله راهنمای            

  http://www.download.com                                                                             اینترنت در افزارها نرم راهنمای            

 http://www.shareware.com دانلود نرم افزارهای مورد نیاز                                                                              

 http://www.facsaff.bucknell.edu/diction.html                                                     ها نامه واژه راهنمای            

  

http://www.sci.or.ir/
http://www.un.org/databases/index.html
http://www.un.org/databases/index.html
http://www.uis.unesco.org/en/stats/statso.html
http://www.census.go/main
http://www.un.org/dept/unsd/gs_natstat.htm
http://www.lii.org/
http://www.tug.libraries.on.ca/referencetools/factfigures.html
http://www.earl.org.uk/ask
http://sunsite.berkeley.edu/libweb
http://sunsite.berkeley.edu/libweb
http://www/lights/c.html
http://www/lights/c.html
http://www.ingenta.com/
http://www.ingenta.com/
http://www.download.com/
http://www.shareware.com/
http://www.shareware.com/
http://www.facsaff.bucknell.edu/diction.html


 /nafr.ir /ذرافشانبرمضانعلی  /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

74 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 دایره المعارفهای اینترنتی

                                بریتانیكا المعارف دایره            

به  ریتانیکا است که اکنون در اینترنتدایره المعارف بزرگ ب (on-line) پیوسته نسخه بریتانیکا الکترونیک المعارف دایره 

دترین ویرایش این منبع صورت رایگان در دسترس همۀ کاربران این شبکه قرار دارد. نسخه اینترنتی بریتانیکا افزون بر این که روزآم

را نیز در بر دارد. همچنین برای پوشش اخبار و  Merriam-webester's Dictionaryواژه نامه مریام وبستر ‘ عظیم می باشد

ه شده است. در درون مجلۀ معروف دنیا نیز به آن اضاف 70برگزیده ای از مطالب ‘ و رخدادهای جاری جهان اطالعات مربوط به وقایع

 به سایر صفحات وب وجود دارد.  (link)بیش از یکصد میلیون پیوند ‘ متن نسخۀ اینترنتی بریتانیکا

   جستجو و مشاهده کرد http://www.ebtitannica.comاین منبع مرجع را در نشانی اینترنتی زیر می توان : 

 سرگذشت نامه های اینترنتی 

 زمینۀ در ینترنتیا سایتهای از یکی با است کافی. است موجود اینترنت در تخصصی و عمومی های نامه سرگذشت اقسام و انواع  

ر سایتهای مشابه در این زمینه د به انواع سرگذشت نامه ها دسترسی یابید و یا با سایمی توانی راحتی به آنگاه ‘شوید آشنا ها سرگذشتنامه

 سایت زیر را بازیابی کنید:‘ برقرار نمایند. برای مثال (link)پیوند 
www.library.upenn.edu/resource/general/biography.html 

برندگان جایزه ‘ همنابع به چند دسته تقسیم شده و در هر دسته تعدادی سرگذشت نامه معرفی کرده است. از جمل‘ در این سایت

راد معروف در اف‘ اشخاص مذهبی‘ سیاستمداران و دولتمردان‘ موسیقی دانان‘ اشخاص معروف در حوزه تجارت و بازرگانی‘ نوبل

رده است. در سمت چپ این سایت امکان دسترسی به منابع مرجع دیگر را نیز فراهم آو‘ آوری و غیره. افزون بر این حوزه علوم و فن

برندگان ‘ در این سایت فهرستی از انواع منابع مرجع مشاهده می شود. برای آشنایی بیشتر یکی از منابع سرگذشتنامه ای موجود‘ صفحه

آمده است. کافی ‘ اند این منبع شرح حال افرادی که در رشته های مختلف برنده جایزۀ نوبل شدهرا بررسی می کنیم. در ‘ جایزۀ نوبل

روع شود. در این شاشاره کنید تا جستجو  Goنام فرد و یا سال مورد نظر خود را وارد کنید و روی کلید ‘ است که در محل جستجو

ابع موجود در وب دربارۀ خطابه نوبل و دیگر من‘ تصویری از آنها‘ افرادمتن سخنرانی ‘ عالوه بر شرح حال برندگان جایزه نوبل‘ سایت

صلح ‘ ادبیات‘ شکیپز‘ شیمی‘ حوزه های موضوعی اعطای جایزه نوبل از قبیل: فیزیک‘ آن افراد قابل دسترسی است. در باالی صفحه

‘ د نمائید. افزون بر اینکی از رشته های فوق محدوجستجوی خود را به ی‘ و اقتصاد مشاهده می شود. می توانید با انتخاب یکی از آنها

رد برگزیده و زمان محل نحوه انتخاب ف‘ در این سایت اطالعاتی دربارۀ مؤسسه ها و اعضای کمیتۀ انتخاب کاندیدای اعطاء جایزه نوبل

 برگزاری آن در هر سال وجود دارد. آدرس اینترنتی برندگان جایزه نوبل در زیر آمده است.

www.nobel.se 
ت مربوط به این سایت اطالعا  سایتی است که سیاهه ای از نویسندگان را معرفی می کند. در Authors informationسایت 

 www.bookbrowser.com/authors/index.html: قابل دسترسی درسآ /        کتابهای نویسندگان نیز قابل بازیابی است

سایتی است  www.lifia.info.unlp.edu.ar/ppp/author.html اینترنتی آدرس با آموزشی کتابهای نویسندگان سایت  

برنامه های آموزشی ‘ آثار‘ عرفی می کند. برخی از اطالعاتی که در هر مورد ارائه می شودکه نویسندگان فعال در امور آموزشی را م

 و موضوع مورد تدریس می باشد.

 ا معرفی می کند.نویسندگان و داستان نویسان قرن بیستم ر‘ شاعران زیر  داستان نویسان باآدرس اینترنتیو شاعران سایت  
www.grossmont.k12.Ca.us/mtmiguel/library/authors.html  

 

http://www.ebtitannica.com/
http://www.library.upenn.edu/resource/general/biography.html
http://www.nobel.se/
http://www.bookbrowser.com/authors/index.html
http://www.lifia.info.unlp.edu.ar/ppp/author.html
http://www.grossmont.k12.ca.us/mtmiguel/library/authors.html
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 های اینترنتی کنفرانس 

 ‘شد خبر با کنفرانسها ایه هزینه و امکانات ‘مکان و ‘زمان ‘موضوع از توان می تنها نه کنفرانسها به مربوط سایتهای جستجودر با  

عات و راهنمائیهای پست الکترونیکی اقدام به ثبت نام برای شرکت در آنها کرد. محل اقامت رزرو کرد و از اطالن با توا می بلکه

امل آن را برای برگزار کحتی می توان متن الکترونیکی چکیده مقاله خود را یا متن ‘ برگزار کنندگان مطلع شد. از طریق همین سایتها

پذیر  دسترس grc.uri.eduاست که با نشانی  Gordon Research Conference‘ تهاکنندگان ارسال کرد. از جمله این سای

ه در همین صفح تمام کنفرانسها بر اساس عنوان بازیابی می شود. All conference databaseمی شود. در این سایت با انتخاب 

 م را به دست آورد.می توان درباره مراحل ثبت نام اطالعات الز Attending A Conferenceبا انتخاب 

می باشد که دارای سیاهه ای بر   Academic Conference calender   کنفرانسها برگزاری معروف سایتهای دیگر از  

اساس حروف الفبای عنوان کنفرانسها است. این سایت ویژه کنفرانسهایی است که در مراکز دانشگاهی برگزار می شود. نشانی اینترنتی 

   است.  www.eerdmans.com/AcConfdalendar.htmlاین سایت 

وجود دارد.  caloo.html-www.esf.org/euresco/oo/cبا نشانی   Confernce Calendar عنوان با دیگری سایت  

‘ Googleمثالً ‘ می توانیددر یکی از موتورهای جستجو‘ ر ضمن اگر به دنبال کنفرانسهای مربوط به یک حوزه تخصصی باشیدد

 Agricultureجستجو کنید. نمونه هایی از کنفرانسهای تخصصی عبارتند از:  Conferencesتحت موضوع مربوطه و کلید واژه 

Science  با نشانیwww.grc.uri.edu و سایت ‘ در حوزه کشاورزیwww.tu.chenit2de/physik .در حوزه فیزیک 

 الكترونیكی های نامه  راهنمای مجالت و مقاله 

  New jour ید و خبرنامه های الکترونیکی تولید شده بر راهنمایی است که شما را در جریان اطالعات مربوط به مجالت جد

روی اینترنت قرار می دهد. افزون بر این راه دسترسی به مقاالت مجالت را نیز فراهم می کند. در این سایت افزون بر شماره های 

بخانۀ دانشگاه کالیفرنیا به آرشیوی از شماره های سالهای گذشتۀ چندین هزار مجله الکترونیکی دسترسی دارید. این سایت را کتا‘ جدید

قابل جستجو و  http://www/gort.ucsd.edu.newjour)در پردیس سن دیه گو( مدیریت میکند و اطالعات آن از طریق 

‘ موضوع‘ اینترنتی و نیز شمارۀ استاندارد نشریه شمارۀ‘ ناشر‘ بازیابی است. اطالعاتی که برای مجله ارائه می شود عبارتند از عنوان مجله

آدرس پستی و خالصه ای از محتوای مجله. جستجوی مجالت از طریق فهرست الفبایی عنوان میسر است. با انتخاب عنوان یک مجله 

ت آن شماره قابل شماره ها و جلدهای مختلف نشریه ظاهر می شود. با انتخاب هر شماره ابتدا فهرست مندرجا‘ از فهرست الفبایی

قابل بازیابی است. چنانچه اصل مقاله بصورت پیوسته در دسترس ‘ رویت می شود. سپس چکیده هر مقاله ای که مورد نظر شماست

آدرس اینترنتی آن ارائه می شود. این سایت از جامعیّت بسیار باالیی برخوردار است و در آن مجله های پژوهشی و علمی نیز ‘ باشد

 است. قابل ردیابی

 net iranسایت  

می توان راهنمای مجالت ایران    http://www.netiran.coms با آدرس اینترنتی net iranبا انتخاب قسمت در سایت   

‘ معرفی شده است. از طرفیتلفن و فاکس نشریه ‘ مدیر مسئول‘ موضوع‘ عنوان نشریه با ذکر نام 1001را مالحظه کرد که در آن 

از طریق  1993امکان جستجو در این مجموعه را از سال  Iranو  Tehran Times, iran newsضمن معرفی سایتهای خبری 

 تمام متن می باشند. ومی فراهم می نماید. بیشتر مطالبجستجوی کلیدواژه یا جستجوی مفه

 نشریه 20 از بیش. اند شده معرفی( مجله و روزنامه) داخلی نشریه 500 از بیش اطالعات www.magiran.com   سایت در  

مل مطالب خود را در این سایت ارائه می کنند که اسامی برخی از آنها در صفحه اول سایت آمده است و متن کامل برخی از کا متن

در بخش جستجوی نشریه می توان فهرست  wwwقابل دسترسی است. با درج عبارت  نشریات نیز از طریق پیوند به سایت اصلی نشریه

http://www.eerdmans.com/AcConfdalendar.html
http://www.esf.org/euresco/oo/c-caloo.html
http://www.grc.uri.edu/
http://www.tu.chenit2de/physik
http://www/gort.ucsd.edu.newjour
http://www.netiran.coms/
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
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مشاهده کرد. جستجو در این سایت از طریق فهرست الفبای عناوین مجالت و فهرست ‘ نشریاتی را که دارای آدرس اینترنتی هستند

 موضوعی میسر است.

   اینترنتی جغرافیایی منابع  

 زمینه در گوناگون سایتهای و دیدنی نقاط ‘توریستی شهرهای دربارۀ اطالعاتی توان می آن به عهمراج با که سایتهایی از یکی  

هرگاه در این سایت گزینه ‘ است. مثالً www.iranview.comبه نشانی اینترنتی  Iran viewجو کرد سایت جست را مختلف های

mashhad kit co می توان سیاهه ای از مجله های الکترونیکی در حوزه های مختلف به خصوص رایانه و مهندسی ‘ اب شودانتخ

 را دید و با انتخاب هر کدام به عنوان مورد نظر دسترسی پیدا کرد. 

از سمت چپ صفحه اوّل و  ISI home  قابل فراخوانی است. با انتخاب www.IsInet.comبا نشانی  ISI اینترنتی سایت   

یان می شود. دسترسی به مشخصات این مجالت سیاهه کامل مجله ها به صورت الفبایی عنوان نما‘ سپس انتخاب مناسب از صفحه بعد

 مجالت طراز اوّل به لحاظ پژوهشی مورد توجه می باشند. ISIاز آن جهت سودمند است که در 

 اینترنتی کتابشناسیهای  

شامل کتابهای ‘ به صورت بانکهای اطالعاتیاطالعات کتابهای منتشر شده در ایران  http://www.ketabnet.org سایت در  

فهرست کتابهایی که در هر روز منتشر می شود و کتابهای در حال چاپ ارائه می شود. با انتخاب بانکهای ‘ 1369منتشر شده از سال 

ن بر اساس تاریخ نشر و ناشر و یا موضوع جستجو کرد و آن را می توا‘ نویسنده‘ اطالعاتی می توان منابع مورد نیاز را بر اساس عنوان

موضوع و رده آن بر اساس رده بندی دیویی ‘ اطالعات کامل کتاب انتخاب شده‘ نوبت چاپ نیز محدود کرد. در نتیجۀ جستجو

 مشخص می شود.

آسیا و گلچینی از کتابهای فارسی از ناشرین داخل ایران می شامل کتابهای موسسه  http://asis.publishing.com سایت   

فرهنگ و غیره مرتب شده و با انتخاب ‘ رمان‘ هنر‘ تاریخ و سیاست‘ باشد. منابع معرفی شده بر اساس موضوعهای شعر و عرفان

سیاهه هایی ‘ کرد. افزون بر این می توان به سیاهه کتابهای معرفی شده در این سایت دسترسی پیدا‘ کاتالوگ و سپس موضوع مورد نیاز

 از کتابهای آمازون در مورد ایران را نیز بر اساس موضوع ارائه می کند.

‘ تاکنون معرفی می شود 1358کتابهای فارسی و انگلیسی دربارۀ ایران از سال   http://www.iranbooks.comدر سایت    

می توان این منابع را مالحظه کرد. ضمن این که مشخصات کاملی  check out our publicationsصلی آن با انتخاب در صفحۀ ا

 معرفی نویسنده و نقد کتاب را نیز به زبان انگلیسی به همراه دارد.‘ از کتاب را ارائه می دهد. در بیشتر موارد توصیف محتوای کتاب

اطالعاتی برای دسترسی  بزرگ راه www.portico.bl.uk/gabriel/en/opacs.htmlبا آدرس اینترنتی  Gabrielسایت  

 به کتابشناسی های ملی اروپا است.

 http://www.bl.uk                                                                                          کتابشناسی ملی بریتانیا

 http://bibliographienationale.bnf.fr                                                              کتابشناسی ملی فرانسه

 http://www.loc.gov                                                                                   کتابشناسی کنگره آمریکا

سایت ‘ ی مربوطه را فراهم می کندچاپ کتاب و آمارها‘ یکی از سایتهایی که اخبار و اطالعات قابل توجهی در مورد کتاب 

http://publishing.about.com/cs/bookstats  است. در این سایت با انتخاب گزینهannual book ptoduction 

 در ستونهای مقابل هر کشور نمایش داده شده است.کشور ظاهر می شود. آمار تولید کتاب در این کشورها 56جدولی شامل نام 

فهرست رایانه ای کتابخانه های کشورهای مختلف را ارائه می کند. منابع مورد نیاز از دو طریق  www.lub.lu.se/سایت  

telnet  اتصال از راه دور( و یا وب جهان گستر((www) .قابل جستجو هستند 

http://www.iranview.com/
http://www.isinet.com/
http://www.ketabnet.org/
http://asis.publishing.com/
http://www.iranbooks.com/
http://www.portico.bl.uk/gabriel/en/opacs.html
http://www.loc.gov/
http://publishing.about.com/cs/bookstats
http://www.lub.lu.se/
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 سایتهای مرجع اینترنتی فارسی

  (؛http://um.ac.irسایت دانشگاههای ایران )مثالً: سایت دانشگاه فردوسی با آدرس

 (؛http://molavi.mche.or.irسایت وزارتخانه های ایران )مثاًل: سایت وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری با آدرس 

 (‘ http://www.iran.embassy.org.uk/لندن ‘ )مثالً: سایت سفارت ایران در انگلستان سایت سفارت خانه های ایران  

 (؛  www.itto.org/weather/index.htmlآدرس سایت ایرانیین ودر با ‘ سایت پیش بینی آب و هوا )مانند

 (‘http://majlis.irسایت مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی با آدرس ‘ سایت سازمانها و مراکز تحقیقاتی )مانند

 ‘  http://aku.ac.ir) آدرس با امیرکبیر صنعتی دانشگاه سایت‘مانند) ایران های کتابخانه  سایت 

  www.aftab.News .com)سایت روزنامه های اینترنتی )مانند سایت روزنامه آفتاب یزد با آدرس 

 /http://iranschoolnet.com/links)و سایت راهنمای مؤسسات آموزشی )مثالً: 

 :استفاده باشند جع اینترنتی تلقی شوند و برای پاسخدهی به پرسشهای مرجع موردهای فارسی که می توانند منابع مر سایت

 /http://www.iranmiras.org                                                   سایت سازمان میراث فرهنگی

 http://www.sci.or.ir/persia                                                                     مرکز آمار ایران

        http://www.isiri.org                                                مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی

 /:iranwomen.org/home.htm/http                                        مرکز اطلّاع رسانی و آمار زنان 

  http://irib.com                                                   سایت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

www.sid.ir 

هزار  780از  شیو ب یهزار مقاله فارس 217ز ا شیبه متن کامل ب دیتوان یم تیسا نیا قی: از طریجهاد دانشگاه یاطالعات علم گاهیپا

به صورت  تیسا نیقاله در اجهت ارسال م یحیترو-یو علم یپژوهش یعلم اتیاطالعات اکثر نشر نی. همچندیآزاد داشته باش ی,دسترسیسیانگل

 .  استشده  یطبقه بند

www.magiran.com 

 یگوناگون علم اتیرا از نشر ازیو مقاالت مورد ن دیداشته باش یدسترس یاله فارسهزار مق 900از  شیتوان به متن کامل ب یم  تیسا نیا قیطر از

 .     دیدانلود کن یوخبر

Isc.gov.ir 

 جهان اسالم است.  یمجالت معتبر کشور ها ستیعلوم جهان اسالم منتشر کننده ل یاستناد گاهیپا

Noormags.com 

را بر عهده  یو اسالم یانعلوم انس یو عرضه مجالت تخصص ییشناسا فهیاست که وظ یالمعلوم اس یوتریکامپ قاتیمگز وابسته به مرکز تحق نور

     دهد .  یشما قرار م اریبه مجالت تمام متن  را در اخت  یدر آن امکان دسترس تیدر صورت عضو گاهیپا نیدارد. ا

www.ensani.ir 

 3100از  شیه در قالب بک یعلم یداده ها یموضوع یبا دسته بند گانیراهزار مقاله تمام متن به صورت  230از  شیبه متن کامل ب  یدسترس

 / یمختلف علوم انسان یموضوع حوزه ها

Scj.sbu.ac.ir 

 یوارد که در دانشگاه منتشر مم ریو سا  یو رفتار یمختلف علوم اجتماع یرا در رشته ها اتیاز نشر یفارس یتوان به مقاله ها یم تیسا نیا از

 کرد. دایپ آزاد یشود دسترس

www.civilica.com 

داخل کشور اتینشر یالملل نیو ب یمل یمقاله کنفرانس ها 350000از  شیبه  متن کامل ب یدسترس  

 

 

http://um.ac.ir)؛/
http://molavi.mche.or.ir)؛/
http://www.iran.embassy.org.uk/
http://www.itto.org/weather/index.html
http://majlis.ir/
http://iranwomen.org/home.htm
http://iranwomen.org/home.htm
http://irib.com/
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ها کنفرانس و ها همایش رسانی اطالع های سایت  

http://medcongress.ir 

http://oloompezeshki.com/congress 

http://seminariran.ir 

http://lastconferences.ir 

http://iconf.ir 

http://rightman.ir/category/conferences 

http://rokhdad.net 

http://iranroydad.com 

http://irconferences.ir 

http://www.e-seminar.ir 

https://telegram.me/hamayesh 

http://darkoob.ir/types/Conferences 

http://bonyadhamayesh.ir/fa 

http://hamayeshnews.com 

http://hamayeshjoo.com 

http://conf.isc.gov.ir 

http://msrt.ir/fa/pages/conferences.aspx 

https://conference.ut.ac.ir 

http://conf.sbu.ac.ir 

http://conf.atu.ac.ir 

http://conference.iau.ir 

http://www.bahamayeshban.ir 

http://conference.pnu.ac.ir  
http://civilica.org 

http://civilica.com 

http://symposia.ir 

http://confindex.ir 

http://confpress.ir 

http://callforpapers.ir 

http://iranconferences.ir 

http://allconferences.ir  
http://conferenceyab.ir 

http://conferencealert.ir 

http://allconferencealerts.ir  
http://allconferencealerts.ir/en 

http://tahamayesh.com 

……………………………………………………………………… 

http://tahamayesh.com/
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 : علمی سرقت شناسایی های سایت

1.     http://ithenticate.com 

2.     http://turnitin.com 

3.     http://writecheck.com 

4.     http://anticutandpaste.com 

5.     http://doccop.com 

6.     http://copyscape.com 

7.     http://smallseotools.com/plagiarism 

8.     http://dustball.com/cs/plagiarism 

9.     http://academicplagiarism.com 

10.   http://plagscan.com 

11.   http://plagiarism-detect.com 

12. http://paperrater.com/plagiarism_checker 

13.   http://duplichecker.com 
14.   http://grammarly.com/plagiarism-checker 

15.   http://plagium.com 

16.   http://plagiarisma.net 

17.   http://plagiarismdetector.net 
 

 کتاب دانلود های سایت

www.ketabnak.com 

www.98ia.com 

www.takbook.com 

www.irpdf.com 

www.parsbook.org 

www.irebooks.com 

www.farsibooks.ir 

www.ketabesabz.com 

www.readbook.ir 

 اطالعاتی بانكهای

www.digitallibraryplus.com 

www.daneshyar.net 

www.umi.com/pqdauto 

www.search.ebscohost.com 

www.sciencedirect.com 

www.emeraldinsight.com 

www.online.sagepub.com 

www.springerlink.com 

www.scopus.com 

http://apps.isiknowledge.com 

http://plagiarismdetector.net/
http://apps.isiknowledge.com/
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 :علمی مقاالت رایگان دانلود برای هایی سایت وب
1. http://booksc.org 

2. http://sci-hub.org 

3. http://paperdl.com 

4. http://gigapaper.ir 

5. http://freepaper.me 

6. http://freepaper.us 

7. http://goarticle.ir 

8. http://elearnica.ir 

9. http://freescience.ir 

10. http://paperhub.ir 

11. http://libdl.ir 
 خارجی و داخلی های نامه پایان

 www.irandoc.ac.ir 

 www.umi.com/pgdauto 

 www.mhrn.net 

 www.theses.org 

 www.nlai.ir  ایران، ملی کتابخانه

 www.loc.gov آمریکا ملی کتابخانه

 www.bl.uk انگلیس ملی کتابخانه

 http://eric.ed.gov پرورش و آموزش و روانشناسی آزاد دسترسی

 /www.hadith.net قاخال و قرآن حدیث، زمینه در متون و کتب مقاالت، فهرست

 www.worldatlas.com کشورها عمومی اطالعات

 www.seraj.ir اسالمی اطالعات پایگاه

 www.infolibrorg رسانی اطالع و اریکتابد رایگان مقاالت

 an.com 

 www.findarticles.com ۱۹۹۸ سال از مقاالت آرشیو

 www.digital.library.upenn.edu/books الکترونیک کتابخانه

 www.srco.ir فارس اطالعاتی بانکهای و رایانه

 www.wikipedia.org اینترنتی آزاد دانشنامه

 /https://etd.ohiolink.edu اهایو دانشگاه

 http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/ 

 /http://www.dart-europe.eu اییاروپ کشور 24از دانشگاه 435 های نامه پایان به دسترسی

 http://escholarship.org کالیفرنیا دانشگاه مقاالت بانک به رایگان دسترسی

 TENNESSEE http://www.lib.utk.edu مقاالت دانشگاه بانک به ایگانر دسترسی

http://libdl.ir/
https://etd.ohiolink.edu/
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 http://www.oalib.com دانشگاهی ی مقاله 1,550,632 به رایگان دسترسی

 http://etheses.nottingham.ac.uk امناتینگه دانشگاه الکترونیکی های نامه پایان به دسترسی

 In Tech http://www.intechopen.com یتسا های ژورنال و ها کتاب به رایگان دسترسی

 McGill http://digitool.library.mcgill.ca/R دانشگاه— علمی مقاالت به رایگان دسترسی

 http://highwire.stanford.edu داستنفور ژورنال دانشگاه 1753 به مقاالت رایگان دسترسی

Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org 

 علمی متون و مقاالت به دسترسی

Proceeding of the National Academy of Sciences 

 http://www.pnas.org آمریکا ی متحده ایالت

 برخی از منابع مرجع الكترونیک و تحت وب

PubMed 
www.pubmed.com 

 و اولین یگاهپا این. است پزشکی حوزه مجالت مقاالت چکیده میلیون 17 از بیش اطالعات حاوی که پزشکی اطالعاتی پایگاه

 های زمینه کلیه رد ها بیماری تشخیص و درمان عرصه در تحقیقاتی های یافته آخرین به دسترسی برای اطالعاتی پایگاه مهمترین

  .است وابسته علوم و پزشکی

Internet movie database 
www.imdb.com 

 اطالعات نیز و لویزیونیت سریال و فیلم هزار 600 از بیش اطالعات که جهان سینمایی ایفیلمه اطالعاتی پایگاه مهمترین و بزرگترین

  .است مهمتر نیز چاپی منابع از حتی پایگاه این. دارد بر در را فیلم اندرکاران دست سایر و کارگردانها

Open Directory 
www.dmoz.org 

 60 حدود وسطت و پردازد می اینترنتی سایتهای بندی تقسیم به وعیموض صورت به که اینترنت در موضوعی راهنمای مهمترین

 و یافت دست خاص زمینه یک در سایتها کلیه فهرست به توان می سایت این طریق از. گردد می تهیه موضوعی متخصص هزار

 .است برخودار باالیی کیفیت از آن در موجود اطالعات

PubMedCenteral 
www. ubMedCental.com 

 .است پزشکی وزهح در غیره و نامه پایان کنفرانس، مقاله مجله، مقاله هزاران کامل متن حاوی  که پزشکی اطالعاتی گاهپای

E-prints LIS 
eprints.rclis.org 

 مجالت از برخی در هشد منتشر مقاالت به دسترسی امکان که رسانی اطالع و کتابداری حوزه در متن تمام و رایگان مقاالت آرشیو

  .میدهد را کنفرانسها و علمی

Google Books 
http://:books.google.com 

 صورت به آنها از بسیاری که  دارد بر در را کتاب  هزار 100 حدود اطالعات شود می گفته که گوگل شرکت جدید محصول

  .است پیوسته کتابهای به دسترسی در انقالبی گوگل محصول این. هستند دسترس قابل نیز متن تمام

Eric 
www.eric.ed.gov 
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 و است جالتم مقاالت چکیده میلیون 1 از بیش اطالعات حاوی  که تربیتی علوم و پرورش و آموزش حوزه اطالعاتی پایگاه

 آموزش و تربیتی معلو حوزه تحقیقات و مقاالت به دسترسی برای پایگاه این. گردد می تهیه آمریکا پرورش و آموزش وزارت توسط

  .شود می توصیه پرورش

CogPrints 
cogprints.org 

 ان هزار که دیگر یها رشته و اجتماعی علوم و کامپیوتر شناسی، زیست شناسی، زبان حوزه در رایگان و متن تمام مقاالت آرشیو

 .دارد  بر در را تحقیقاتی طرح و کنفرانس و مجله مقاله

Google Scholar 
http://scholar.google.com 

 را علمی مقاله زاره دهها میان استنادی شبکه که وب محیط در علمی مقاالت بازیابی برای اطالعاتی پایگاههای مهمترین از یکی

  .دارد بسزایی اهمیت اجتماعی علوم و علوم های رشته در و است ساخته مهیا ای اس ای نظیر

Agricola 
agricola.nal.usda.gov 

 3 از بیش عاتاطال حاوی و است گرفته قرار دسترس در آمریکا کشاورزی ملی کتابخانه توسط که رزی کشاو اطالعاتی پایگاه

 های زمینه در تیتحقیقا های یافته آخرین به توان می پایگاه این طریق از. است  کشاورزی حوزه مجالت مقاالت چکیده میلیون

  .یافت دست کشاورزی مختلف

CiteSeer 
citeseer.ist.psu.edu 

 یافت تدس کامپیوتر حوزه در مقاله هزاران به توان می آن طریق از که کامپیوتر حوزه در متن تمام مقاالت یوآرش

Google Translation 
http://translate.google.com 

  زبان 50 از بیش یا رسیفا زبان از را اینترنتی سایتهای حتی و متن هر یا مقاالت چکیده توان می گوگل ترجمه افزار نرم طریق از

  .بلعکس و کرد ترجمه دیگر

USPTO 
www.uspto.gov 

 زمینه در تواند می و دهد می را اختراع ثبت پروانه هزاران به دسترسی امکان که آمریکا اختراعات ثبت های پروانه اطالعاتی پایگاه

 باشد داشته فراوان کاربرد مکانیک و شیمی حوزه نیز و پزشکی و مهندسی و فنی علوم های

Arxiv 
www.arxiv.org 

 در را تحقیقاتی طرح و کنفرانس و مجله مقاله ان هزار که ریاضیات و فیزیک حوزه در رایگان و متن تمام مقاالت آرشیو مهمترین

 دارد  بر

Tineye 
www.tineye.com 

  .یردگ می بهره وب محیط در تصاویر انطباق برای جدیدی فناوری از که اینترنت محیط در تصاویر بازیابی پایگاه

Onelook dictionary 
www.onelook.com 
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 تخصصی های رهنگف نیز و کمبریج و آکسفورد نظیر عمومی لغات فرهنگ  هزار از بیش در جستجو امکان که اینترنتی فرهنگ ابر

 کشاورزی تا آشپزی از تخصصی فرهنگ ارهز از بیش  در انگلیسی لغات معنی توان می پایگاه این طریق از.  دهد می را علوم کلیه در

 کرد پیدا دسترسی مخابرات و کامپیوتر علوم تا گرفته

National Academic Press 
www.nap.edu 

 کتاب المللی نبی نمایشگاههای در که دانشگاهی معبر کتاب 4000 از بیش به توان می پرس آکادمیک انتشارات سایت طریق از

 .کرد پیدا دسترسی رایگان طور به رسند می فروش به

Mag Iran 
www.magiran.com 

 می آن رد اشتراک طریق از و است شده تهیه خصوصی بخش توسط که کشور نشریات و ها روزنامه مجالت، اطالعاتی پایگاه

  .تیاف دست ترویجی علمی و پژوهشی -علمی مجالت خصوص به و نشریات کامل متن و کتابشناختی اطالعات به توان

IranDoc 
www.irandoc.ac.ir 

 اطالعاتی گاههایپای از ای مجموعه به توان می است ایران علمی مدارک و اطالعات پژوهشکده به متعلق که سایت این طریق از

 پژوهشی پیشینه رایب پایگاه این. یافت دست تحقیقاتی های طرح و سمینارها مجالت، مقاالت ها، نامه پایان شامل ایران در علمی

  . شود می توصیه فارسی منابع

  اسالم جهان استنادی اطالعاتی پایگاه

www.isc.gov.ir 

 ای منطقه مرکز وسطت که یافت دست ایران علمی مجالت استنادی شبکه به توان می آن طریق از که نوظهور نسبتا استنادی پایگاه

  .دهد می نشان را ایران استناد پر مجالت و است شده تهیه شیراز فناوری و علوم

Journal Citation Reports 
ww.isiknowledge.com 

 سفارش و انتخاب رایب منبع مهمترین و دارد بر در را مختف های رشته در ای اس ای در شده نمایه هسته مجالت فهرست پایگاه این

  .است مختلف های رشته در استناد پر و هسته مجالت

   ISI استنادی پایگاه

www.isiknowledge.com 
 جستجوی به توان می آن طریق از و است دسترس قابل کشور دانشگاههای از برخی در تنها که ای اس آی قیمت گران پایگاه

 است المللی بین قاتتحقی ایبر منبع مهمترین پایگاه این. یافت دست جهان در استناد پر  مجله هزار 10 از بیش در علمی مقاالت

  -Scopus استنادی پایگاه

www.scopus.com 

 المللی بین مجله ارهز 17میان استنادی شبکه و آمد بوجود ای اس ای رقیب عنوان به 2005 سال در که ی نوظهور استنادی پایگاه

 . دهد می قرار محققان اختیار در را

 DMOZ مرجع میز

www.dmoz.org/reference 

 ها کتابشناسی و جالتم ها، المعارف دیراه  راهنماها، ها، فرهنگ از اینترنتی مرجع منابع کلیه فهرست به توان می بخش این در

 .یافت دست ها کتابخانه و ها موزه اکترونیکی، کتابهای حال ها، شرح  جغرافیایی، منابع ها، نقشه تا گرفته

http://www.isiknowledge.com/


 /nafr.ir /ذرافشانبرمضانعلی  /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

84 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 

  وب تحت علمی منابع و اطالعاتی های بانک
 http://www.olaviatha.ir        کشور یپژوهش یهاتیسامانه جامع اولو

 http:// www.irantahgig.ir        یتیریمد یدانلود پرسشنامه ها

  SCOPUS  http://www.sci-hub.cc و  ISI یالملل نیمقاالت معتبر ب گانیدانلود را

  http://www.ISImotarjeminiran.com مقاالت معتبر گانیرا دانلود

  http://www.journalfinder.elsevier.com   یالملل نیب اتیسنجش اعتبار نشر

  http://www.scimagojr.com    یالملل نیب اتیسنجش اعتبار نشر

   http://www.paper.sharifyar.com      اری فیژورنال شر یموتور جستجو

  http://www.ensani.ir   پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

   http://www.ganj.irandoc.ac.ir  (انیرانیا یعلم نهیگنج )گنج گاهیپا

   http:// www.sid.ir    یپرتال جامع علوم انسان

  http://www.magiran.com  کشور اتیبانک اطالعات نشر

  http://www.civilica.com   (کایلیویمرجع دانش )س

   http://www.http://journals.police.ir  ناجا یعلم اتینشر کپارچهیسامانه 

   http:// www.system.parsiblog.com   تیریمد یمقاالت علم گاهیپا

    http://www.journals.ut.ac.ir  دانلود رایگان مقاالت نشریات دانشگاه تهران

   http://www.scj.sbu.ac.ir    یبهشت دیسامانه نشر دانش دانشگاه شه

  http:// www.naskavar.com       یخارج یکتاب ها دیخر

    http://maktabkhooneh.org    مکتب خونه گانیرا کیآموزش الکترون

   http://www.paperdl.com  یسیمقاالت انگل افتیسامانه خودکار در

 (http://freepaper.me  یسیانگل یدانلود کننده مقاالت علم

  http://www.elearnica.ir)        کایلرنیا یسیانگل یمقاله ها گانیدانلود را

   http://www.freepaper.ir)    با امکان ترجمه یسیمقاالت انگل گانیدانلود را

  http://www.journaltocs.ac.uk  یسیانگل گانیمقاالت را:نشریات معتبر علمی جهان 

 (http://www.dart-europe.eu         اروپایی یسیانگل گانیپرتال پایان نامه های را

 (http://www.en.bookfi.org        (یسیانگل گانیرا ی)کتابها یبوک فا   

 http://www.onlinebooks.library.upenn.edu                              یسیانگل نیآن ال یکتابها

 http://www.avaxsearch.com    (یسیانگل گانیرا یآواکس )کتابها جستجوگر

 http://www.lib.isu.ac.ir  یسیمقاالت انگل نیآن ال یاطالعات یها گاهیپا

 http://www.journals.msrt.ir           کشور یعلم اتینشر ونیسیکم

   http://www.upenn.edu دانشگاه پنسلوانیامنابع 

 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/index.php/bookroom/source
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 www.olaviatha.ir  ور                                                      های پژوهشی کشسامانه جامع اولویت 

های دانشگاهی با نیازهای علمی کشور توسط متخصصان های پژوهشی کشور با هدف متناسب سازی پژوهشسامانه جامع اولویت 

رسی برای همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران اندازی شده است. این سامانه به صورت رایگان قابل دستو پژوهشگران داخلی راه

 کشور است. مهمترین ویژگی های این سامانه عبارتند از:

  جستجوی پیشرفته: (1
می توان به صورت پیشرفته و با ویژگیهای مختلفی به جستجوی اولویت های پژوهشی پرداخت. مثال می توان بر اساس حوزه فعالیت 

 حمایت مالی، شرط معدل، شروط خاص اولویت پژوهشی به جستجو پرداخت.صنعتی، رشته دانشگاهی، میزان 

 اولویت های حمایت دار: (2

به کمک جستجوی تعریف شده در سایت می توان اولویت های پژوهشی ای که انجام آنها حمایت مالی داشته و یا کسرخدمت  

 .ی دانش بنیان قرار می دهد تعیین کردسربازی داشته و یا افراد را در اولویت استخدامی دستگاهها و شرکتها

 

 

 www.irantahgig.ir             دانلود پرسشنامه های مدیریتی                                                      

از طریق سایت ایران تحقیق می توانید پرسشنامه های استاندارد و طبقه بندی شده مدیریت و سایر رشته ها را خریداری و دانلود  

 .نمایید

 
 

 SCOPUS                hub.cc-http://www.sci و ISI بین المللی دانلود رایگان مقاالت معتبر 

میلیون مقاله معتبر علمی را دانلود نمایید. برای استفاده از این  47با استفاده از این سایت روسی می توانید به صورت رایگان بالغ بر  

 های اطالعاتی معتبر جهانی از جمله تدا به بانککتابخانه مجازی، می توانید اب
ScienceDirect     

 IEEE Xplore Digital Library 
    Emerald Insight 

Springer Link    
   The ACM Digital Library 

نه کپی نموده و مقاله را در این کتابخا DOI مراجعه نموده و مقاله مورد نظر خود را جستجو نمایید، سپس لینک چکیده یا کد

 مقاله مورد نظرتان را رایگان دریافت نمایید

 

   motarjeminiran.comISI                                                دانلود رایگان مقاالت معتبر

 کنیددانلود  را موارد زیر های اطالعاتی معتبر جهانی نظیر این سایت می توانید به صورت رایگان صدهاهزار مقاله علمی را از بانک در 
ScienceDirect  

 IEEE Xplore Digital Library   

 Emerald Insight / 

Springer Link    

The ACM Digital Library 

 دانلود%20رایگان%20مقالات%20معتبر%20بین%20المللی%20ISI و SCOPUS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.sci-hub.cc 
http://www.motarjeminiran.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.motarjeminiran.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.motarjeminiran.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/
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  journalfinder.elsevier.com                         موتور پیشنهاد نشریات مرتبط برای مقاله شما 

 بعد از نوشتن یک مقاله بین المللی به دنبال ژورنالی باید گشت که مقاله مان را به آنجا بفرستیم برای داوری و چاپ. چگونه این ژورنال 

در این راه کمک خواهد کرد و اطالعات مفیدی ها را باید پیدا کرد؟ در این پست یک وبسایت را به شما معرفی می کنم که به شما 

ابتدا عنوان و چکیده مقاله خود را در بخش مربوطه وارد می کنید و   جستجو، موتور این از استفاده برای  را به شما ارائه خواهد نمود.

ب این است که می توانید در این حوزه ی آن را انتخاب می کنید، سپس لیستی از ژورنال های بالقوه برای شما نشان داده می شود. جال

لیست مدت زمان انتظار را برای چاپ نهایی مقاله ی خود در هر ژورنال مشاهده کنید. همچنین اطالعات بسیار مفید دیگری مانند 

شده ضریب تاثیر ژورنال، مدت زمان بررسی مقاله توسط ادیتور، درصد پذیرش مقاالت و غیره نیز در نتایج برای هر ژورنال مشخص 

 .است

 

  http://scimagojr.com                                                        سنجش اعتبار نشریات بین المللی

به منظور ارسال مقاالتتان برای نشریات معتبر جهانی، از طریق این سایت می توانید نشریه های معتبر بین المللی را بر اساس قلمرو و  

 و Q3 و Q2 و Q1 طبقه بندی موضوعی جستجو نموده و با رتبه بندی علمی آنها آشنا شوید و اچ ایندکس و دسته بندی مقاله در

Q4 ف مشاهده نماییدرا در سالهای مختل. 

 

  rifyar.comhttp://paper.sha                                           موتور جستجوی ژورنال شریف یار

 موتور جستجوی ژورنال شریف یار جهت جستجو و اعتبارسنجی ژورنالهای علمی طراحی و راه اندازی شده است.  

 با استفاده از این جستجوگر می توانید اطالعاتی جامع درباره یک ژورنال بدست آورید. این اطالعات عبارتند از:

مثال متعلق به کدام کشور است؟ توالی چاپ آن چگونه است؟ در چه رشته هایی  اطالعات کلی ژورنال انتخابی شما چیستند؟ به طور

هست یا  ISC یا یک ژورنال ISI آیا ژورنال مورد نظر شما یک ژورنال  /  مقاله چاپ می کند؟ وبسایت اصلی آن کدامست و ...

آیا ژورنال جستجو شده در   / عی است؟چه مقدار و از چه نو (Impact Factor) ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور ژورنال  /  خیر؟

آیا ژورنال  /  وزارت علوم یا دانشگاه آزاد اسالمی قرار دارد یا خیر؟ (Black List) آخرین لیست نشریات نامعتبر یا همان لیست سیاه

  مورد نظر شما ژورنال جعلی است یا یک ژورنال هایجک )سرقت الکترونیکی( شده است یا خیر؟

 
 
 

  )http://www.ensani.ir(                                                                          پرتال جامع علوم انسانی- 

هزار مقاله تمام متن به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. مزیت این پرتال  230از طریق این پرتال میتوانید به متن کامل بیش از  

موضوع، حوزه های مختلف علوم انسانی را شامل می  3100باشد که در قالب بیش از دسته بندی موضوعی داده های علمی در آن می

 .ه منابع پرتال جامع علوم انسانی می باشدشود. مزیت دیگر پرتال جامع علوم انسانی جستجوی پیشرفته جهت دسترسی آسان ب

http://journalfinder.elsevier.com/
http://journalfinder.elsevier.com/
http://journalfinder.elsevier.com/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://paper.sharifyar.com/fa/advanced-search/
http://paper.sharifyar.com/fa/advanced-search/
http://www.ensani.ir/
http://www.ensani.ir/
http://www.ensani.ir/
http://paper.sharifyar.com/fa/advanced-search/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://journalfinder.elsevier.com/
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 (http://ganj.irandoc.ac.ir)                                                    پایگاه گنج )گنجینه علمی ایرانیان( -

هزار پایان 14هزار مقاله مجالت علمی، بیش از 130از هزار پایان نامه ایرانی، بیش 305در این پایگاه اطالعات مربوط به بیش از  

هزار پروپزال قرار داده شده است. در این سایت 37هزار مقاله همایش های ایران و بیش از 163نامه ایرانیان خارج از کشور، بیش از 

 میتوانید به صورت رایگان عضو شده و از اطالعات موجود با جستجوی پیشرفته استفاده نمایید.

 

 

 (.irwww.sid)                                                                       پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی - 

 Openهزار مقاله انگلیسی، دسترسی آزاد ) 780هزار مقاله فارسی و بیش از 217از طریق این سایت می توانید به متن کامل بیش از  

Accessپژوهشی و -( داشته باشید و مقاالت موردنیازتان را به صورت رایگان دانلود کنید.همچنین اطالعات اکثر نشریات علمی

مقاله در این سایت به صورت طبقه بندی شده و با قابلیت جستجو آورده شده است.اطالعات برخی طرح  ترویجی جهت ارسال-علمی

 های پژوهشی اجرا شده یا در دست اجرا و همچنین فراخوانهای پژوهشی در این سایت قرار داده می شود.

 

 (giran.comwww.ma)                                                                 یات کشوربانک اطالعات نشر 

هزار  20هزار مقاله فارسی دسترسی داشته باشید )با اشتراک طالیی  900می توانید به متن کامل بیش از  magiranاز طریق سایت  

 گوناگون علمی و خبری دانلود کنید.تومان در سال( و مقاالت موردنیازتان را از نشریات 

 

 (http://www.civilica.com)                                                                  مرجع دانش )سیویلیكا(

زار مقاله کنفرانسهای ملی و بین المللی و همچنین نشریات معتبر داخل ه 340در این بانک اطالعاتی میتوانید به متن کامل بیش از  

کشور دسترسی داشته باشید. دانلود مقاالت از این سایت از طریق پرداخت هزینه و یا از طریق عضویت کتابخانه دانشگاه ها امکانپذیر 

 می باشد.

 

 (www.http://journals.police.ir)                                   سامانه یكپارچه نشریات علمی ناجا

 علمی نشریه 40 از بیش  نشریه علمی ترویجی و 15نشریه علمی پژوهشی،  8نیروی اتنتظامی جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از  

 و تعامل شرایط امنیت و نظم حوزه تخصصی دانش و علمی بنیان تقویت ضمن کشور لمیع های فعالیت عرصه در کنون تا تخصصی

زه های پژوهشی و دانشگاهی را نیز فراهم نموده است. از طریق این سامانه میتوانید به متن کامل حو سایر پژوهشگران با علمی تبادل

ید و یا مقاالت خود را برای انتشار در این نشریات ارسال ( داشته باشOpen Accessمقاالت کلیه نشریه های ناجا دسترسی آزاد )

 نمایید.

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://journals.police.ir/index.php
http://journals.police.ir/index.php
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://journals.police.ir/index.php
http://journals.police.ir/index.php


 /nafr.ir /ذرافشانبرمضانعلی  /با تاکید بر نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری نورآشنایی با نرم افزارهای تامین منابع 

88 / 90 

Bazrafshan43@gmail.com 

 

 

 (comwww.system.parsiblog.)                                              پایگاه مقاالت علمی مدیریت 

 Openزیرشاخه علم مدیریت دسترسی آزاد ) 70مقاله فارسی طبقه بندی شده در 1500بیش از  از طریق این پایگاه می توانید به 

Access شروع به فعالیت کرده و  1384( و قابل کپی برداری داشته باشید. این پایگاه یک وبالگ شخصی می باشد که از سال

 س می نماید.مقاالت علمی چاپ شده عمومی و مخاطبان خود را به صورت استاندارد ایندک

 

 (t.ac.irhttp://journals.u)                                 دانلود رایگان مقاالت نشریات دانشگاه تهران 

ته های مختلف فنی، نشریه علمی تخصصی در رش130هزار مقاله فارسی و انگلیسی، از  26از طریق این سایت می توانید به بیش از  

( داشته باشید و مقاالت Open Accessعلوم اجتماعی و انسانی، علوم پایه و... که در دانشگاه تهران منتشر می شود دسترسی آزاد )

  برای نشریات ارسال نمایید.موردنیازتان را به صورت رایگان دانلود کنید. همچنین از طریق این سایت می توانید مقاالت خود را 

 

 (http://scj.sbu.ac.ir)                                                    سامانه نشر دانش دانشگاه شهید بهشتی  

لف علوم اجتماعی و نشریه علمی تخصصی در رشته های مخت 28مقاله فارسی، از  2300از طریق این سایت می توانید به بیش از  

رفتاری، علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی و محیط زیست، علوم پایه و سایر مواردکه در دانشگاه شهید بهشتی منتشر می 

 ( داشته باشید و مقاالت موردنیازتان را به صورت رایگان دانلود کنید.Open Accessشود دسترسی آزاد )

 

 (http//:naskavar.com)                                                                       کتاب های خارجی خرید 

 سامانه، این طریق از میتوانید شما. بود خواهد شما سبمنا  اگر قصد تهیه کتب خارجی موجود در آمازون را دارید، سایت نسک آور 

 نسک طریق از. نمایید خود نظر مورد کتاب خرید به اقدام همانجا از و بپردازید آمازون سایت در کتاب جستجوی به مستقیم بصورت

 نشده را پیش خرید کنید میتوانید حتی نسخه هایی از کتابهای موجود در سایت آمازون که هنوز چاپ ایران سراسر در شما آور

 

 (http://maktabkhooneh.org)                             خونه مكتب رایگان الكترونیک آموزش 

نشکده های مختلف از جمله مدیریت را منتشر می کند. محتوای اصلی کالس ها به صورت این سایت فیلم های کالس های درسی دا 

فیلم هایی است که هر کدام به موضوعی خاص می پردازند. با استفاده از این سایت دانشجویان می توانند در کالس های دلخواهشان 

مراجعه به کالسهای آموزش رایگان الکترونیک بین المللی  رایگان شرکت کنند و درباره ی هزاران موضوع یاد بگیرند. همچنین برای

 های دانشگاه استنفورد مراجعه فرمایید. می توانید به سایت

http://ecorner.stanford.edu  https://www.coursera.org                      و                          

http://ocw.mit.edu/courses  https://www.edx.org                            و                            
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 (http://www.paperdl.com)                            انگلیسی مقاالت دریافت خودکار سامانه  

م آورد و سامانه خودکار در این وبسایت سعی دارد تا دسترسی رایگان محققان، دانشجویان و پژوهشمندان به منابع علمی التین را فراه 

 فراهم شده است.زیرهای مقاالت علمی به مهمترین پایگاه از طریق این بانک اطالعاتی،دسترسیهمین راستا به فعالیت می پردازد.

 IEEE , ScienceDirect , Springer , Wiley, ACM , ACS , ASCE , Emerald , ASME   ،  

 

 (http://freepaper.me)                                                   انگلیسی علمی مقاالت کننده دانلود

این وب سایت نسبتًا غیر انتفاعی است که تمام تالش خود را جهت در دسترس قرار دادن منابع علمی به جامعه پژوهشی کشور انجام  

،  Sage Journals  ،Oxford Journals  ،Wiley Online Library  ،Informs.orgدسترسی به اکثر منابعمیدهد. 

nature.com  ،IEEE  ،ScienceDirect  ،Taylor & Francis  ،Springer  فراهم شده است.برای کاربران  

 

 (http://elearnica.ir)                                                ایلرنیكا انگلیسی های مقاله ایگانر دانلود 
،  ACM ،ASCE ،ACS ،Emerald ،Proquest ،IEEE جمله از علمی مقاالت هایپایگاه مهمترین به دسترسی اطالعاتی، بانک این در 

Wiley ،Springer  ،ScienceDirect  ،ها تحت پوشش ارائه شده است. لذا فراهم شده است. در بخش منابع کتابخانه لیست کامل پایگاه

  خواه خود را در سایت وارد نمایید، در صورت دسترسی به شما اجازه دانلود داده خواهد شد.دل شما می توانید لینک مقاله

 

 (http://www.freepaper.ir)                           كان ترجمهام با انگلیسی مقاالت رایگان نلوددا
را می توان همراه با ترجمه فارسی اولیه، رایگان دریافت  IEEEو  Sciencedirectاز طریق این بانک اطالعاتی، برخی مقاالت سایت های  

اشید باید حتما عضو سایت فری پیپر بوده و اعتبار الزم را داشته باشید. برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی می کرد. برای اینکه قادر به دانلود مقاله ب

از طریق را وارد کنید. همچنین این سایت امکان دانلود رایگان کتاب های انگلیسی را دارد ) DOIتوانید عنوان یا آدرس و یا برای جستجوی دقیق 

  کتاب را وارد کنید و آن را دریافت نمایید. ISBN( که می توانید عنوان و یا لینک بوک یار

 

 (www.journaltocs.ac.uk)                       الت رایگان انگلیسی(نشریات معتبر علمی جهان )مقا 

هزار نشریه معتبر علمی دنیا در رشته های مختلف دسترسی پیدا کنید و متن کامل  24از طریق این سایت می توانید به فهرست مقاالت بیش از  

 جستجو ها کلیدواژه یا نشریه نام اساس بر جستجو، قسمت در سایت به رودو از پس. نمایید دانلود رایگان صورت به را آن نشریه  هزارانبیش از 

 .کنیدتوانید به صورت رایگان دانلود ( هستند را می Open Accessو نشریاتی که دارای نشان دسترسی آزاد )

 

 )europe.eu-www.dart(                                پرتال پایان نامه های رایگان انگلیسی اروپایی 
دانشگاه  566هزار رساله و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری انگلیسی از  553از طریق این سایت میتوانید به اطالعات تمام متن بیش از 

داشته باشید و به رایگان آنها را دانلود کنید که به صورت مداوم نیز در حال  (Open Access) کشور اروپایی دسترسی آزاد 28معتبر در 
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کلیک کنید. همچنین Relation   تکمیل می باشد. الزم است بعد از جستجو و انتخاب پایان نامه مورد نظر، در قسمت پایین صفحه روی لینک

 .اکثر دانشگاه های معتبر جهان، متن کامل رساله های خود را بر روی سایتشان قرار می دهند

 

 )http://en.bookfi.org(                                               بوک فای )کتابهای رایگان انگلیسی(   

داشته  (Open Access) هزار کتاب الکترونیکی دسترسی آزاد 256میلیون و  2از طریق این سایت می توانید به متن کامل بیش از  

ئید. این سایت به در کشور روسیه می باشد که جایگزین سایت گیگاپدیا شده است. شما می توانید موضوع باشید و به رایگان آنها را دانلود نما

 .مورد نظر و یا عنوان، نام نویسنده و انتشارات کتاب مورد نظرتان را در بخش نوار ابزار مخصوص جستجو نمایید

 

 http://onlinebooks.library.upenn.edu                           کتابهای آن الین انگلیسی 

داشته باشید. پس  (Open Access) از طریق این سایت می توانید به متن کامل بیش از یک میلیون کتاب الکترونیکی دسترسی آزاد 

به این سایت ابتدا نوع جستجو بر اساس نام کتاب، نویسنده، موضوع، شماره سریال و... را انتخاب کنید. سپس عنوان مورد نظرتان را  از ورود

 .جستجو کرده و بر روی کتاب مورد نظرتان کلیک نمایید. پس از معرفی مختصری از کتاب، لینک منبع اصلی متن کامل کتاب قرار دارد

 

 

  http://avaxsearch.com                   جستجوگر آواکس )کتابهای رایگان انگلیسی(

داشته باشید.  (Open Access) زبان دنیا دسترسی آزاد 20بهای الکترونیکی بیش از از طریق این سایت می توانید به متن کامل کتا 

نی که پس از ورود به این سایت ابتدا بر اساس نام کتاب یا نام نویسنده را انتخاب جستجو کرده و با کلیک بر روی عنوان کتاب، سایتهای پشتیبا

 .شودمتن کامل کتاب بر روی آنها قرار گرفته است معرفی می 

 

  http://lib.isu.ac.ir/                                پایگاه های اطالعاتی آن الین مقاالت انگلیسی

و ProQuest  وJstor  و Emerald و Ebsco تبر علوم اجتماعی و علوم انسانی شاملدر این سایت پایگاه های اطالعاتی مع 

به طور کامل معرفی شده است. دسترسی به این پایگاه های اطالعاتی )با صدها بانک  Online Digital Library کتابخانه دیجیتال پیوسته

 .نشگاه ها امکان پذیر می باشداطالعاتی زیرمجموعه( تنها با خرید اکانت یا از طریق کتابخانه دا

 

  http://journals.msrt.ir/                                                  کمیسیون نشریات علمی کشور  
سایت کلیه نشریات مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تفکیک دانشگاه/موسسه ناشر، گروه علمی و زبان معرفی شده است.  در این 

و  ISCو  ISIهمچنین از طریق سایت اینترنتی مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، امکان مشاهده به روز نشریات معتبر 

 ویجی وجود دارد.تر-پژوهشی و علمی-علمی
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