دستزسي بو منابع مزجع الكتزًنيكي
رؼعاظ لبثً رٛخٙي قبيذ ظؼ ايٕزؽٔذ  ٚظؼ نجىٗ ٚة ٚخٛظ ظاؼٔع وٗ ثب ظانزٓ آظؼـ آٔٙب ِي رٛاْ ثٗ ِسزٛاي آٔٙب‘
ِٕبثغ اٌىزؽٔٚيىي لجٍي يب ِٕبثغ اٌىزؽٔٚيىي خعيع‘ ظقذ يبفذ .ثب أزطبة ٘ؽ يه اؾ ايٓ ِٕبثغ ايٓ اِىبْ ٚخٛظ ظاؼظ وٗ
ثٗ ِسزٛاي آٔٙب ٔيؿ ظقذ يبفذ .ثؽضي اؾ ِٕبثغ ِؽخغ اٌىزؽٔٚيىي ِؽخغ ٔيؿ ثغٛؼ ِكزمً لبثً ظقزيبثي ٘كزٕع .ايٓ
ِٕبثغ ِّىٓ اقذ ثؽ ؼٚي ظيكه ٘بي فهؽظٖ  ٚيب ثؽ ؼٚي نجىٗ ٘بي اعالع ؼقبٔي لبثً ظقزؽـ ثبنٕع .رفبٚد
ػّعح ايٓ ِٕبثغ ثب ِٕبثغ چبپي ايٓ اقذ وٗ اعالػبد ِٛخٛظ ظؼ آٔٙب ثٗ ٌسبػ ؼٚؾآِعي ثؽ ِٕبثغ چبپي ثؽرؽ  ٚق ًٙثبة
رؽ ٘كزٕع‘ ِىًّ ثب اؼؾني ثؽاي ِدّٛػٗ ِؽخغ وزبثطبٔٗ ثبنٕعِٛ .ؼظي وٗ ثٗ ظٌيً اّ٘يذ ثكيبؼ آْ ظؼ اظاِٗ
ّ٘يٓ ثطم  ٚپف اؾ ِؼؽفي قٗ ِٛرٛؼ خكزدٛي پؽوبؼثؽظ ثؽاي ظقزيبثي ثٗ اعالػبد ِٛخٛظ ظؼ ايٕزؽٔذ‘ ِثبٌٙبيي اؾ
آٔٙب اؼائٗ ِي نٛظ.

شيٌه ىاي دستيابي بو منابع الكتزًنيكي اطالعات
ثب ؼنع ؼٚؾ افؿ ْٚاِىبٔبد خكزد ٛظؼ ِٕبثغ اٌىزؽٔٚيىي‘ ني٘ ٖٛبي ٔظُ ظ٘ي ثٗ اعالػبد  ٚني٘ ٖٛبي خكزدٛي
اعالػبد پيچيعٖ رؽ  ٚظؼ ػيٓ زبي قٛظِٕعرؽ اؾ آٔٙبيي نعٖ اقذ وٗ ظؼ ِٕبثغ چبپي ِيكؽ اقذِّٙ .زؽيٓ ايٓ
ني٘ ٖٛب‘ ني٘ ٖٛبيي اقذ وٗ خكزدٛي ثيم اؾ يه ٚاژٖ ؼا ظؼ ٘ؽ ره ِؽزٍٗ خكزدِٛ ٛؼظ رٛخٗ لؽاؼ ظاظٖ اقذ.
ِّٙزؽيٓ ايٓ ني٘ ٖٛب‘ ظقزيبثي ثٗ اعالػبد ظليك رؽ ثب ثىبؼگيؽي ِدّٛػٗ لٛاػعي اقذ وٗ ثب ػٕٛاْ لٛاػع ثٌٛي
نٕبضزٗ نعٖ أع.

ايٓ لٛاػع ثب قٗ ػٍّگؽ «  « ‘ » AND = ٚيب =  « ٚ » ORثدؿ يب ٔٗ = NOT

» وٗ ٘ؽ يه ِفب٘يُ ضبيي ؼا ثٗ

ؼايبٔٗ ِٕزمً ِي وٕع ِ ٚغبٌت ِزفبٚري ؼا ثبؾيبثي ِي وٕع‘ ظؼ ؾيؽ ثٗ اضزًبؼ ِؼؽفي ِي نٔٛع:
٘ؽگبٖ ثؽ آْ ثبنيُ وٗ ظايؽح خكزد ٛؼا ِسعٚظرؽ وٕيُ ِ ٚعاؼوي ؼا ثدٛييُ وٗ ٘ؽ ظ ٚيب ٘ؽ چٕع ٚاژٖ ِٛؼظ ٔظؽ ؼا

ّ٘ؿِبْ ظؼ ثؽ ظانزٗ ثبنٕع‘ اؾ ػٍّگؽ « AND = ٚ

» اقزفبظٖ ِي وٕيُِ .ثالً‘ رٙؽاْ « »ٚنيؽاؾ .ايٓ خكزدٛ

ِعاؼوي ؼا وٗ ُ٘ ثٗ رٙؽاْ  ُ٘ ٚثٗ نيؽاؾ پؽظاضزٗ اقذ‘ ثبؾيبثي ِي وٕع.
٘ؽگبٖ ثؽ آْ ثبنيُ وٗ ظايؽح خكزد ٛؼا گكزؽظٖ رؽ وٕيُ ِ ٚعاؼوي ؼا ثدٛييُ وٗ يب ٘ؽ ظٚ ٚاژٖ يب ايٓ ٚاژٖ يب آْ ٚاژٖ

ؼا ظؼ ثؽ ظاؼٔع‘ اؾ ػٍّگؽ « يب‘ OR

» اقزفبظٖ ِي وٕيُِ .ثالً‘ رٙؽاْ « يب » نيؽاؾ .ايٓ خكزدِ ٛعاؼوي ؼا وٗ ُ٘ ثٗ

رٙؽاْ  ُ٘ ٚثٗ نيؽاؾ پؽظاضزٗ أع يب ِعاؼوي ؼا وٗ فمظ ثٗ رٙؽاْ يب فمظ ثٗ نيؽاؾ پؽظاضزٗ أع ثبؾيبثي ِي وٕع.
٘ؽگبٖ ثؽ آْ ثبنيُ وٗ ظايؽح خكزد ٛؼا ززي ظؼ ظاضً يه ِف َٛٙيب ِٛضٛع ِسعٚظرؽ وٕيُ ِ ٚعاؼوي ؼا ثدٛئيُ وٗ

فبلع ثطهي اؾ ِف َٛٙػبِزؽ ِٛؼظ خكزدٔ ٛجبنع‘ اؾ ػٍّگؽ « ٔٗ يب ثدؿ » يب ػٍّگؽ « Not

» اقزفبظٖ ِي وٕيُ.

ِثالً‘ ايؽاْ « غيؽ اؾ » رٙؽاْ .ايٓ خكزدِ ٛعاؼوي ؼا وٗ ثٗ ايؽاْ ِؽثٛط ٘كزٕع‘ اِب ثٗ رٙؽاْ ٔپؽظاضزٗ أع ثبؾيبثي ِي
وٕع.

ني٘ ٖٛبي خكزدٛي ِزفبٚد اؾ ايٓ قٗ ِٛؼظ ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ظؼ ثطم ِؼؽفي خكزدٛي پيهؽفزٗ ظؼ ِٛرٛؼ٘بي
خكزد ‘ٛثٗ گ ٗٔٛاي ػيٕي رؽ نؽذ ظاظٖ ِي نٔٛع.

جستجٌ اس طزيق مٌتٌرىاي جستجٌ

ثؽاي خكزد ٛظؼ ِٕبثغ ِؽخغ ِٛخٛظ ظؼ ايٕزؽٔذ يب ٚة الؾَ اقذ ثٗ يىي اؾ ظِ ٚؽٚؼگؽ  Netscapeيب Internet

ٚاؼظ

نٛيُ .اگؽ ٔهبٔي قبيذ يب قؽايفسخ ِهطًي ؼا ظاؼيُ‘ ايٓ ٔهبٔي ؼا ظؼ ِسً رؼييٓ نعٖ ؼٚي ِؽٚؼگؽي وٗ ظؼ
آْ ٘كزيُ ٚاؼظ ِي وٕيُ  ٚپف اؾ فؽِبْ اخؽا‘ ِٕزظؽ ِي ِبٔيُ رب قؽايفسخ رؼييٓ نعٖ ثبؾضٛأعٖ نٛظ .اگؽ آظؼـ
ايٕزؽٔزي ضبيي ؼا ظؼ ٔظؽ ٔعاؼيُ ِ ٚي ضٛا٘يُ آظؼـ يب اعالػبري ؼا وٗ ثٗ آْ ٔيبؾ ظاؼيُ ثيبثيُ‘ ِٕبقجزؽيٓ ؼاٖ ايٓ
اقذ وٗ اؾ ِٛرٛؼ٘بي خكزد ٛاقزفبظٖ وٕيُ .ايٓ ِٛرٛؼ٘ب ‘ ؼإّ٘ب يب ّٔبيٗ قبيزٙبي ِٛخٛظ ظؼ ايٕزؽٔذ ٘كزٕع.
ٕ٘گبِي وٗ ِٛضٛػي‘ ِثالً ايغالذ نٕبقي ؼا ظؼ يىي اؾ ِٛرٛؼ٘ب خكزدِ ٛي وٕيع‘ آْ ِٛرٛؼ اثزعا ظؼ فٙؽقذ ضٛظ
وٗ اؾ لجً ثؽ اقبـ نٕبقبيي قبيزٙبي ِٛخٛظ ظؼ ايٕزؽٔذ نىً گؽفزٗ اقذ‘ ثٗ خكزدِ ٛي پؽظاؾظ ٔ ٚهبٔي
قبيزٙبيي ؼا وٗ رهطيى ِي ظ٘ع ثب ِٛضٛع ِٛؼظ خكزد ٛاؼرجبط ظاؼظ‘ ؼٚي يفسٗ ظب٘ؽ ِي وٕع .خكزدٛگؽ ِي
رٛأع ثب ِؽٚؼ ػٕبٚيٓ  ٚرٛضيسبد ِؽثٛط ثٗ ايٓ قبيزٙب‘ قبيذ ِٛؼظ ٔظؽ ضٛظ ؼا أزطبة  ٚفؽِبْ فؽاضٛأي آْ قبيذ ؼا ثب
ِٛنٛاؼٖ يبظؼ وٕع.
رؼعاظ ثكيبؼ ؾيبظي ِٛرٛؼ خكزدٚ ٛخٛظ ظاؼظ وٗ ٘ؽ يه ٚيژگي ضبو ضٛظ ؼا ظاؼاقذ .اِب ثيهزؽ آٔٙب اِىبْ
خكزدٛي قبظٖ (وٍيع ٚاژٖ اي)  ٚخكزدٛي پيهؽفزٗ ؼا ظؼ اضزيبؼ خكزدٛگؽ لؽاؼ ِي ظٕ٘ع .يبظآٚؼ ِي نٛظ وٗ
ثؽآٚؼظٖ نعٖ اقذ ٘يچ يه اؾ ايٓ ِٛرٛؼ٘ب ثيم اؾ  20ظؼيع اؾ اعالػبد ِٛخٛظ ظؼ ايٕزؽٔذ ؼا پٛنم ٔعاظٖ أع‘  ٚثؽ
ايٓ اقبـ ٘ؽگبٖ خكزدٛيي خبِغ ِٛؼظ ٔظؽ ثبنع‘ خكزد ٛظؼ ثيم اؾ يه ِٛرٛؼ خكزد ٛضؽٚؼي اقذ .ظؼ ؾيؽ
فٙؽقزي ِطزًؽ اؾ رؼعاظي ِٛرٛؼ٘بي خكزد ٛثٗ رؽريت اٌفجبي ٔبَ آٔٙب اؼائٗ نعٖ اقذ:

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
اؾ ِيبْ أٛاع ِزفبٚد ِٛرٛؼ٘بي خكزد ‘ٛالالً ظؼ ايؽاْ‘ قٗ ِٛرٛؼ خكزد ٛپؽ ِؽاخؼٗ رؽ ٘كزٕع .ايٓ قٗ ػجبؼرٕع
اؾ‘ ِٛرٛؼ خكزد ٛيبِ٘ٛ ‘ٛرٛؼ خكزدٛي گٛگً ِٛ ٚرٛؼ خكزدٛي آٌزبٚيكزب .ايٓ ٘ؽ قٗ ِٛرٛؼ‘ ظاؼاي اِىبٔبد خكزدٛ
قبظٖ  ٚاِىبٔبد خكزدٛي پيهؽفزٗ ٘كزٕع ٘ ّٗٔٛٔ ٚبي ضٛثي ٘كزٕع وٗ ثب آنٕبيي ثب آٔٙب‘ آنٕبيي ثب ثيهزؽيٓ
ني٘ ٖٛبي خكزدٛي ِٛخٛظ ظؼ نجىٗ ٘بي اعالػبري ؼا ِيكؽ ِي قبؾظ .ظؼ ؾيؽ اِىبٔبد خكزدٛي پيهؽفزخ ٘ؽ يه
اؾ ايٓ قٗ ِٛرٛؼ وٗ رهبثٙبد ثكيبؼ  ٚرفبٚد أعوي ظاؼٔع نؽذ ظاظٖ ِي نٛظ رب ثب ثىبؼگيؽي آٔٙب ظقزيبثي ثٗ ِٕبثغ
ِؽخغ اٌىزؽٔٚيىي ثؽاي پبقطع٘ي ثٗ قئٛاالد ِؽاخؼبْ ركٙيً نٛظ.

انٌاع منابع مزجع اينتزنتي
ّ٘بٔغٛؼ وٗ لجالً غوؽ نع‘ ثٗ يىي اؾ ظ ٚنيٛح ِزفبٚد ِي رٛأيُ ظؼ ايٕزؽٔذ  ٚظؼ ٚة ثٗ خكزد ٛثپؽظاؾيُ .اگؽ
آظؼـ ايٕزؽٔزي ِهطًي ؼا ظؼ ظقذ ٔعاؼيُ‘ ثب ٚاؼظ وؽظْ ِٛضٛع ِٛؼظ ٔظؽ  ٚثب اقزفبظٖ اؾ اِىبٔبد خكزدٛي
پيٛقزٗ قبيزٙبي ِؽثٛعٗ ؼا فؽاضٛأي  ٚقبيزي ؼا وٗ ِٕبقجزؽ ِي ّٔبيع أزطبة ِي وٕيُ٘ .ؽگبٖ آظؼـ ِهطًي
ؼا ظؼ اضزيبؼ ظاؼيُ ثب ٚاؼظ وؽظْ آْ آظؼـ ظؼ وبظؼ خكزدٛي يىي اؾ ِٛرٛؼ٘بي خكزد ‘ٛقؽايفسٗ قبيذ ِٛؼظ ٔظؽ ؼا
فؽاضٛأي  ٚثب أزطبة گؿيٕٗ يب گؿيٕٗ ٘بي ِٕبقت آٔؽا ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ِي ظ٘يُ .ظؼ ؾيؽ رؼعاظي اؾ قبيزٙبي
ِهطًي وٗ اعالػبد ِٛخٛظ ظؼ آٔٙب ثب يىي اؾ لبٌجٙبي ِٕبثغ ِؽخغ چبپي ّ٘طٛأي ظاؼٔع‘ ِؼؽفي ِي نٔٛع .ظؼ ٘ؽ
ِٛؼظ چٕع قبيذ‘ ثٗ ػٕٛاْ ِّٔ ٗٔٛؼؽفي ِي نٔٛع:

سالنامو ىاي اينتزنتي
سالنامو آماري ايزان
ايٓ قبٌٕبِٗ وٗ رٛقظ ِؽوؿ آِبؼ ايؽاْ ثٗ يٛؼد چبپي  ٚاٌىزؽٔٚيىي ِٕزهؽ ِي نٛظ‘ ِدّٛػٗ اي ِزٕٛع اؾ
آِبؼ٘بي ؼقّي وهٛؼ ايؽاْ ؼا ثغٛؼ قبالٔٗ ِٕزهؽ ِي وٕعِ .ؽوؿ آِبؼ ايؽاْ ٚظبيف ِطزٍفي ثؽ ػٙعٖ ظاؼظ .ثؽضي اؾ
ايٓ ٚظبيف ػجبؼرٕع اؾ :گؽظآٚؼي اعالػبد ظؼ زٛؾٖ ٘بي ػٍّي  ٚالزًبظي  ٚآِبظٖ وؽظْ اعالػبد ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي ثؽٔبِٗ
ؼيؿي  ٚرٛقؼٗ وهٛؼ‘ ردؿيٗ  ٚرسٍيً  ٚأزهبؼ ظاظٖ ٘بي آِبؼي وهٛؼ ٔيؿ يىي ظيگؽ اؾ ٚظبيف ايٓ ِؽوؿ اقذ.
قبٌٕبِٗ اي وٗ ايٓ ِؽوؿ ِٕزهؽ ِي وٕع نبًِ  519خعٚي ِي ثبنع ِٛ ٚضٛػٙبي آْ ظؼ  22ثطم  ٚثؽ اقبـ
ظقزٗ ثٕعي ثيٓ اٌٍٍّي‘ گؽ ٖٚثٕعي ِي نٛظ .ثطهٙبي ايٍي ايٓ قبٌٕبِٗ ػجبؼرٕع اؾ  :ثطهٙبي ِؽثٛط ثٗ ؾِيٓ‘
آة ٛ٘ ٚا‘ خّؼيذ‘ ٔيؽٚي أكبٔي‘ وهبٚؼؾي‘ ردبؼد‘ زًّ ٔ ٚمً‘ اؼرجبعبد‘ آِٛؾل ػبٌي‘ آِٛؾل  ٚپؽٚؼل ... ٚ

ايٓ قبٌٕبِٗ ُ٘ ثٗ ؾثبْ أگٍيكي  ُ٘ ٚثٗ ؾثبْ فبؼقي رٌٛيع ِي نٛظ  ٚربؾٖ رؽيٓ اعالػبد آِبؼي ِٛخٛظ ثؽ ؼٚي
قبيذ آٚؼظٖ ِي نٛظّٔ .بيٗ خعاٚي ّٛٔ ٚظاؼ٘بي آْ لبثً ظقزؽـ اقذ .ثؽاي اؼرجبط ثب ايٓ قبيذ ثٗ آظؼـ
ِ www.sci.or.irؽاخؼٗ وٕيع.

سالنامو آماري يٌنسكٌ
يىي اؾ ِٕبثغ آِبؼي خٙبٔي ظؼثبؼح اؼلبَ ِؽثٛط ثٗ فؽٕ٘گ‘ آِٛؾل  ٚپؽٚؼل‘ وزبثطبٔٗ ٘ب‘  ٚرٌٛيع وزبة ظؼ وهٛؼ٘بي
ِطزٍف ػض ٛاقذ .ايٓ ِٕجغ اثؿاؼي ثب اّ٘يذ ثؽاي رسميك  ٚپژ٘ٚم ِي ثبنع .ثطهي اؾ ٚة قبيذ قبؾِبْ ًٍِ
ثٗ پبيگب٘ٙبي اعالػبري اؾ خٍّٗ پبيگب٘ٙبي آِبؼي ثٗ ٔهبْ  www.un.org/databases/index.htmlاضزًبو

ظاؼظ .فٙؽقزي اؾ ِٕبثغ آِبؼي ثب أزطبة گؿيٕٗ statistics & indicators

ظب٘ؽ ِي نٛظ .ظقزؽقي ثٗ ثؽضي اؾ

ايٓ ِٕبثغ آِبؼي ِكزٍؿَ پؽظاضذ ٘ؿيٕٗ انزؽان اقذ .ثؽاي ظقزؽقي ثٗ قبٌٕبِٗ آِبؼي اٌىزؽٔٚيىي ئٛكى ٛثٗ
آظؼـ ِ www.uis.unesco.org/en/stats/statso.htmlؽاخؼٗ وٕيع.

مزاكش آماري جيان
اگؽ ظؼ خكزدٛي قبيذ يه ِؽوؿ آِبؼ ظؼ وهٛؼي ضبو ٘كزيع‘ ثٗ ٔهبٔٗ ؾيؽ ِؽاخؼٗ وٕيع
 .www.census.go/mainايٓ ؼإّ٘ب ثيٓ ِؽاوؿ آِبؼي اوثؽ وهٛؼ٘بي ظؼ قغر ثيٓ اٌٍٍّي پئٛع ثؽلؽاؼ ِي قبؾظ.
ِؽوؿ آِبؼي ِٛخٛظ ظؼ پٕح لبؼٖ خٙبْ ظؼ ٔهبٔي ؾيؽ ٔيؿ ظقزٗ ثٕعي نعٖ  ٚلبثً ِهب٘عٖ  ٚثؽؼقي اقذ
 http://www.un.org/dept/unsd/gs_natstat.htmنيٛح ظيگؽ ثؽاي ظقزيبثي ثٗ ِٕبثغ آِبؼي‘ اقزفبظٖ اؾ
قبيذ وزبثطبٔٗ ٘بي ظأهگب٘ي اقذ .ثكيبؼي اؾ ايٓ وزبثطبٔٗ ٘ب أٛاع ِٕبثغ ِؽخغ ‘ اؾ خٍّٗ قبٌٕبِٗ ٘ب  ٚآِبؼٔبِٗ
٘ب ؼا گؽ ٖٚثٕعي وؽظٖ  ٚظؼ اضزيبؼ ثؽلؽاؼ وٕٕعٖ اؼرجبط لؽاؼ ِي ظٕ٘ع .قبيذ ؾيؽ يىي اؾ ايٓ ِٛاؼظ اقذ:
www.lii.org
www.tug.libraries.on.ca/referencetools/factfigures.html

راىنماىاي الكتزًنيكي
ّٔ ٗٔٛاي اؾ ؼإّ٘ب٘بيي وٗ ظؼ ظقزؽقي ثٗ آٔٙب ظؼ ايٕزؽٔذ ِيكؽ اقذ ِٛاؼظ ؾيؽٔع:
ؼإّ٘بي ِٕبثغ ِؽخغ اٌىزؽٔٚيىي ظؼ ايٕزؽٔذ
http://www.earl.org.uk/ask

ؼإّ٘بي وزبثطبٔٗ ٘بي خٙبْ
http://sunsite.berkeley.edu/libweb
ؼإّ٘بي وزبثطبٔٗ ٘بي ظأهگب٘ي
http://www/lights/c.html
ؼإّ٘بي أدّٓ ٘بي ػٍّي ٚ
http://www/uwaterloo.ca/society/webpages.html

زؽفٗ اي
ؼإّ٘بي ِدٍٗ ٘بي اٌىزؽٔٚيىي
http://www.ingenta.com
ؼإّ٘بي ٔؽَ افؿاؼ٘ب ظؼ ايٕزؽٔذ

ٚ http://www.download.com

http://www.shareware.com
ؼإّ٘بي ٚاژٖ ٔبِٗ ٘ب
http://www.facsaff.bucknell.edu/diction.html

دايزه المعارفياي اينتزنتي
ظايؽٖ اٌّؼبؼف ثؽيزبٔيىب
دايرٍ الوعارف الكحرًّيك تريحاًيكا ًسخَ پيْسحَ

( )on-lineدايرٍ الوعارف تسرگ تريحاًيكا اسث كَ اكٌْى در ايٌحرًث تَ صْرت رايگاى در

دسحرش ُوة كارتراى ايي شثكَ قرار داردً .سخَ ايٌحرًحي تريحاًيكا افسّى تر ايي كَ رّزآهذجريي ّيرايش ايي هٌثع عظين هي تاشذ‘ ّاژٍ ًاهَ هريام
ّتسحر  Merriam-webester's Dictionaryرا ًيس در تر داردُ .وچٌيي تراي پْشش اخثار ّ اطالعات هرتْط تَ ّقايع ّ رخذادُاي جاري
جِاى‘ ترگسيذٍ اي از هطالة  70هجلة هعرّف دًيا ًيس تَ آى اضافَ شذٍ اسث .در درّى هحي ًسخة ايٌحرًحي تريحاًيكا‘ تيش از يكصذ هيليْى پيًْذ
( )linkتَ ساير صفحات ّب ّجْد دارد .ايي هٌثع هرجع را در ًشاًي ايٌحرًحي زير هي جْاى جسحجْ ّ هشاُذٍ كرد:

http://www.ebtitannica.com

سزگذشت نامو ىاي اينتزنتي
أٛاع  ٚالكبَ قؽگػنذ ٔبِٗ ٘بي ػِّٛي  ٚرطًًي ظؼ ايٕزؽٔذ ِٛخٛظ اقذ .وبفي اقذ ثب يىي اؾ قبيزٙبي
ايٕزؽٔزي ظؼ ؾِيٕخ قؽگػنزٕبِٗ ٘ب آنٕب نٛيع‘ آٔگبٖ ثٗ ؼاززي ِي رٛأيع ثٗ أٛاع قؽگػنذ ٔبِٗ ٘ب ظقزؽقي

يبثيع  ٚيب ثب قبيؽ قبيزٙبي ِهبثٗ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ پئٛع )(link

ثؽلؽاؼ ّٔبيٕع .ثؽاي ِثبي‘ قبيذ ؾيؽ ؼا ثبؾيبثي وٕيع:

www.library.upenn.edu/resource/general/biography.html
ظؼ ايٓ قبيذ‘ ِٕبثغ ثٗ چٕع ظقزٗ رمكيُ نعٖ  ٚظؼ ٘ؽ ظقزٗ رؼعاظي قؽگػنذ ٔبِٗ ِؼؽفي وؽظٖ اقذ .اؾ خٍّٗ‘
ثؽٔعگبْ خبيؿٖ ٔٛثً‘ انطبو ِؼؽٚف ظؼ زٛؾٖ ردبؼد  ٚثبؾؼگبٔي‘ ِٛقيمي ظأبْ‘ قيبقزّعاؼاْ  ٚظٌٚزّؽظاْ‘ انطبو
ِػ٘جي‘ افؽاظ ِؼؽٚف ظؼ زٛؾٖ ػٍ ٚ َٛفٓ آٚؼي  ٚغيؽٖ .افؿ ْٚثؽ ايٓ‘ ايٓ قبيذ اِىبْ ظقزؽقي ثٗ ِٕبثغ ِؽخغ ظيگؽ
ؼا ٔيؿ فؽاُ٘ آٚؼظٖ اقذ .ظؼ قّذ چپ يفسٗ‘ فٙؽقزي اؾ أٛاع ِٕبثغ ِؽخغ ِهب٘عٖ ِي نٛظ .ثؽاي آنٕبيي
ثيهزؽ يىي اؾ ِٕبثغ قؽگػنزٕبِٗ اي ِٛخٛظ ظؼ ايٓ قبيذ‘ ثؽٔعگبْ خبيؿح ٔٛثً‘ ؼا ثؽؼقي ِي وٕيُ .ظؼ ايٓ ِٕجغ
نؽذ زبي افؽاظي وٗ ظؼ ؼنزٗ ٘بي ِطزٍف ثؽٔعٖ خبيؿح ٔٛثً نعٖ أع‘ آِعٖ اقذ .وبفي اقذ وٗ ظؼ ِسً خكزد‘ٛ

ٔبَ فؽظ  ٚيب قبي ِٛؼظ ٔظؽ ضٛظ ؼا ٚاؼظ وٕيع  ٚؼٚي وٍيع Go

انبؼٖ وٕيع رب خكزد ٛنؽٚع نٛظ .ظؼ ايٓ قبيذ‘ ػالٖٚ

ثؽ نؽذ زبي ثؽٔعگبْ خبيؿٖ ٔٛثً‘ ِزٓ قطٕؽأي افؽاظ‘ رًٛيؽي اؾ آٔٙب‘ ضغبثٗ ٔٛثً  ٚظيگؽ ِٕبثغ ِٛخٛظ ظؼ ٚة ظؼثبؼح
آْ افؽاظ لبثً ظقزؽقي اقذ .ظؼ ثبالي يفسٗ‘ زٛؾٖ ٘بي ِٛضٛػي اػغبي خبيؿٖ ٔٛثً اؾ لجيً :فيؿيه‘ نيّي‘
پؿنىي‘ اظثيبد‘ يٍر  ٚالزًبظ ِهب٘عٖ ِي نٛظِ .ي رٛأيع ثب أزطبة يىي اؾ آٔٙب‘ خكزدٛي ضٛظ ؼا ثٗ يىي اؾ
ؼنزٗ ٘بي فٛق ِسعٚظ ّٔبئيع .افؿ ْٚثؽ ايٓ‘ ظؼ ايٓ قبيذ اعالػبري ظؼثبؼح ِؤقكٗ ٘ب  ٚاػضبي وّيزخ أزطبة
وبٔعيعاي اػغبء خبيؿٖ ٔٛثً‘ ٔس ٖٛأزطبة فؽظ ثؽگؿيعٖ  ٚؾِبْ ِسً ثؽگؿاؼي آْ ظؼ ٘ؽ قبي ٚخٛظ ظاؼظ .آظؼـ ايٕزؽٔزي
ثؽٔعگبْ خبيؿٖ ٔٛثً ظؼ ؾيؽ آِعٖ اقذ.
www.nobel.se

قبيذ Authors information

ثب آظؼـ ايٕزؽٔزي  www.bookbrowser.com/authors/index.htmlقبيزي

اقذ وٗ قيب٘ٗ اي اؾ ٔٛيكٕعگبْ ؼا ِؼؽفي ِي وٕع .ظؼ ايٓ قبيذ اعالػبد ِؽثٛط ثٗ وزبثٙبي ٔٛيكٕعگبْ ٔيؿ لبثً
ثبؾيبثي اقذ.
قبيذ ٔٛيكٕعگبْ وزبثٙبي آِٛؾني ثب آظؼـ ايٕزؽٔزي www.lifia.info.unlp.edu.ar/ppp/author.html
قبيزي اقذ وٗ ٔٛيكٕعگبْ فؼبي ظؼ اِٛؼ آِٛؾني ؼا ِؼؽفي ِي وٕع .ثؽضي اؾ اعالػبري وٗ ظؼ ٘ؽ ِٛؼظ اؼائٗ ِي
نٛظ‘ آثبؼ‘ ثؽٔبِٗ ٘بي آِٛؾني ِٛ ٚضٛع ِٛؼظ رعؼيف ِي ثبنع.
قبيذ نبػؽاْ  ٚظاقزبْ ٔٛيكبْ ثب آظؼـ ايٕزؽٔزي
 www.grossmont.k12.Ca.us/mtmiguel/library/authors.htmlنبػؽاْ‘ ٔٛيكٕعگبْ  ٚظاقزبْ ٔٛيكبْ
لؽْ ثيكزُ ؼا ِؼؽفي ِي وٕع.

كنفزانسياي اينتزنتي
ثب خكزدٛظؼ قبيزٙبي ِؽثٛط ثٗ وٕفؽأكٙب ٔٗ رٕٙب ِي رٛاْ اؾ ِٛضٛع‘ ؾِبْ‘ ِ ٚىبْ‘ اِىبٔبد ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي
وٕفؽأكٙب ثب ضجؽ نع‘ ثٍىٗ ِي رٛاْ ثب پكذ اٌىزؽٔٚيىي العاَ ثٗ ثجذ ٔبَ ثؽاي نؽوذ ظؼ آٔٙب وؽظِ .سً البِذ ؼؾؼٚ
وؽظ  ٚاؾ اعالػبد  ٚؼإّ٘بئيٙبي ثؽگؿاؼ وٕٕعگبْ ِغٍغ نع .اؾ عؽيك ّ٘يٓ قبيزٙب‘ ززي ِي رٛاْ ِزٓ اٌىزؽٔٚيىي

چىيعٖ ِمبٌٗ ضٛظ ؼا يب ِزٓ وبًِ آْ ؼا ثؽاي ثؽگؿاؼ وٕٕعگبْ اؼقبي وؽظ .اؾ خٍّٗ ايٓ قبيزٙب‘ Gordon Research
 Conferenceاقذ وٗ ثب ٔهبٔي  grc.uri.eduظقزؽـ پػيؽ ِي نٛظ .ظؼ ايٓ قبيذ ثب أزطبة All conference
 databaseرّبَ وٕفؽأكٙب ثؽ اقبـ ػٕٛاْ ثبؾيبثي ِي نٛظ .ظؼ ّ٘يٓ يفسٗ ثب أزطبة Attending A
Conference

ِي رٛاْ ظؼثبؼٖ ِؽازً ثجذ ٔبَ اعالػبد الؾَ ؼا ثٗ ظقذ آٚؼظ.

اؾ ظيگؽ قبيزٙبي ِؼؽٚف ثؽگؿاؼي وٕفؽأكٙب Academic Conference calender

ِي ثبنع وٗ ظاؼاي قيب٘ٗ

اي ثؽ اقبـ زؽٚف اٌفجبي ػٕٛاْ وٕفؽأكٙب اقذ .ايٓ قبيذ ٚيژٖ وٕفؽأكٙبيي اقذ وٗ ظؼ ِؽاوؿ ظأهگب٘ي
ثؽگؿاؼ ِي نٛظٔ .هبٔي ايٕزؽٔزي ايٓ قبيذ  www.eerdmans.com/AcConfdalendar.htmlاقذ.

قبيذ ظيگؽي ثب ػٕٛاْ Confernce Calendar

ثب ٔهبٔي ٚ www.esf.org/euresco/oo/c-caloo.htmlخٛظ

ظاؼظ .ظؼ ضّٓ اگؽ ثٗ ظٔجبي وٕفؽأكٙبي ِؽثٛط ثٗ يه زٛؾٖ رطًًي ثبنيع‘ ِي رٛأيعظؼ يىي اؾ ِٛرٛؼ٘بي خكزد‘ٛ

ِثالً  ‘Googleرسذ ِٛضٛع ِؽثٛعٗ  ٚوٍيع ٚاژٖ Conferences
ػجبؼرٕع اؾAgriculture Science :

خكزد ٛوٕيع٘ ّٗٔٛٔ .بيي اؾ وٕفؽأكٙبي رطًًي

ثب ٔهبٔي  www.grc.uri.eduظؼ زٛؾٖ وهبٚؼؾي‘  ٚقبيذ

 www.tu.chenit2de/physikظؼ زٛؾٖ فيؿيه.

راىنماي مجالت ً مقالو نامو ىاي الكتزًنيكي

New jour

ؼإّ٘بيي اقذ وٗ نّب ؼا ظؼ خؽيبْ اعالػبد ِؽثٛط ثٗ ِدالد خعيع  ٚضجؽٔبِٗ ٘بي اٌىزؽٔٚيىي رٌٛيع

نعٖ ثؽ ؼٚي ايٕزؽٔذ لؽاؼ ِي ظ٘ع .افؿ ْٚثؽ ايٓ ؼاٖ ظقزؽقي ثٗ ِمبالد ِدالد ؼا ٔيؿ فؽاُ٘ ِي وٕع .ظؼ ايٓ قبيذ
افؿ ْٚثؽ نّبؼٖ ٘بي خعيع‘ ثٗ آؼنيٛي اؾ نّبؼٖ ٘بي قبٌٙبي گػنزخ چٕعيٓ ٘ؿاؼ ِدٍٗ اٌىزؽٔٚيىي ظقزؽقي
ظاؼيع .ايٓ قبيذ ؼا وزبثطبٔخ ظأهگبٖ وبٌيفؽٔيب (ظؼ پؽظيف قٓ ظيٗ گِ )ٛعيؽيذ ِيىٕع  ٚاعالػبد آْ اؾ عؽيك
 http://www/gort.ucsd.edu.newjourلبثً خكزد ٚ ٛثبؾيبثي اقذ .اعالػبري وٗ ثؽاي ِدٍٗ اؼائٗ ِي نٛظ
ػجبؼرٕع اؾ ػٕٛاْ ِدٍٗ‘ ٔبنؽ‘ نّبؼح ايٕزؽٔزي ٔ ٚيؿ نّبؼح اقزبٔعاؼظ ٔهؽيٗ‘ ِٛضٛع‘ آظؼـ پكزي  ٚضاليٗ اي اؾ
ِسزٛاي ِدٍٗ .خكزدٛي ِدالد اؾ عؽيك فٙؽقذ اٌفجبيي ػٕٛاْ ِيكؽ اقذ .ثب أزطبة ػٕٛاْ يه ِدٍٗ اؾ فٙؽقذ
اٌفجبيي‘ نّبؼٖ ٘ب  ٚخٍع٘بي ِطزٍف ٔهؽيٗ ظب٘ؽ ِي نٛظ .ثب أزطبة ٘ؽ نّبؼٖ اثزعا فٙؽقذ ِٕعؼخبد آْ نّبؼٖ
لبثً ؼٚيذ ِي نٛظ .قپف چىيعٖ ٘ؽ ِمبٌٗ اي وٗ ِٛؼظ ٔظؽ نّبقذ‘ لبثً ثبؾيبثي اقذ .چٕبٔچٗ ايً ِمبٌٗ
ثًٛؼد پيٛقزٗ ظؼ ظقزؽـ ثبنع‘ آظؼـ ايٕزؽٔزي آْ اؼائٗ ِي نٛظ .ايٓ قبيذ اؾ خبِؼيّذ ثكيبؼ ثباليي ثؽضٛؼظاؼ
اقذ  ٚظؼ آْ ِدٍٗ ٘بي پژ٘ٚهي  ٚػٍّي ٔيؿ لبثً ؼظيبثي اقذ.

قبيذ net iran
ثب أزطبة لكّذ  ٚ who's whoقپف  new's mediaظؼ قبيذ net iran

ثب آظؼـ ايٕزؽٔزي

ِ http://www.netiran.comsي رٛاْ ؼإّ٘بي ِدالد ايؽاْ ؼا ِالزظٗ وؽظ وٗ ظؼ آْ  1001ػٕٛاْ ٔهؽيٗ ثب غوؽ
ٔبَ‘ ِٛضٛع‘ ِعيؽ ِكئٛي‘ رٍفٓ  ٚفبوف ٔهؽيٗ ِؼؽفي نعٖ اقذ .اؾ عؽفي‘ ضّٓ ِؼؽفي قبيزٙبي ضجؽي

Iran ٚ Tehran Times, iran news

اِىبْ خكزد ٛظؼ ايٓ ِدّٛػٗ ؼا اؾ قبي  1993اؾ عؽيك خكزدٛي

وٍيعٚاژٖ يب خكزدٛي ِفِٛٙي فؽاُ٘ ِي ّٔبيع .ثيهزؽ ِغبٌجي وٗ ثٗ ايٓ رؽريت يبفذ ِي نٛظ رّبَ ِزٓ ِي
ثبنٕع.
ظؼ قبيذ

 www.magiran.comاعالػبد ثيم اؾ ٔ 500هؽيٗ ظاضٍي (ؼٚؾٔبِٗ ِ ٚدٍٗ) ِؼؽفي نعٖ أع .ثيم

اؾ ٔ 20هؽيٗ ِزٓ وبًِ ِغبٌت ضٛظ ؼا ظؼ ايٓ قبيذ اؼائٗ ِي وٕٕع وٗ اقبِي ثؽضي اؾ آٔٙب ظؼ يفسٗ اٚي قبيذ
آِعٖ اقذ ِ ٚزٓ وبًِ ثؽضي اؾ ٔهؽيبد ٔيؿ اؾ عؽيك پئٛع ثٗ قبيذ ايٍي ٔهؽيٗ لبثً ظقزؽقي اقذ .ثب ظؼج

ػجبؼد www

ظؼ ثطم خكزدٛي ٔهؽيٗ ِي رٛاْ فٙؽقذ ٔهؽيبري ؼا وٗ ظاؼاي آظؼـ ايٕزؽٔزي ٘كزٕع‘ ِهب٘عٖ

وؽظ .خكزد ٛظؼ ايٓ قبيذ اؾ عؽيك فٙؽقذ اٌفجبي ػٕبٚيٓ ِدالد  ٚفٙؽقذ ِٛضٛػي ِيكؽ اقذ.

منابع جغزافيايي اينتزنتي
يىي اؾ قبيزٙبيي وٗ ثب ِؽاخؼٗ ثٗ آْ ِي رٛاْ اعالػبري ظؼثبؼح نٙؽ٘بي رٛؼيكزي‘ ٔمبط ظيعٔي  ٚقبيزٙبي

گٔٛبگ ْٛظؼ ؾِيٕٗ ٘بي ِطزٍف ؼا خكزد ٛوؽظ قبيذ Iran view
ِثالً‘ ٘ؽگبٖ ظؼ ايٓ قبيذ گؿيٕٗ mashhad kit co

ثٗ ٔهبٔي ايٕزؽٔزي  www.iranview.comاقذ.

أزطبة نٛظ‘ ِي رٛاْ قيب٘ٗ اي اؾ ِدٍٗ ٘بي اٌىزؽٔٚيىي ظؼ

زٛؾٖ ٘بي ِطزٍف ثٗ ضًٛو ؼايبٔٗ ِٕٙ ٚعقي ؼا ظيع  ٚثب أزطبة ٘ؽ وعاَ ثٗ ػٕٛاْ ِٛؼظ ٔظؽ ظقزؽقي پيعا وؽظ.
ّ٘چٕيٓ‘ اِىبْ ظقزؽقي ثٗ چٕعيٓ قبيذ ظيگؽ اؾ خٍّٗ نجىٗ اِبَ ؼضب ٚخٛظ ظاؼظ وٗ اؾ عؽيك آْ ِي رٛاْ ثٗ
رؼعاظ ؾيبظي اؾ قبيزٙبي خٙبْ اقالَ ؼاٖ يبفذ.

قبيذ ايٕزؽٔزي  ISIثب ٔهبٔي  www.IsInet.comلبثً فؽاضٛأي اقذ .ثب أزطبة ISI home

اؾ قّذ چپ

يفسٗ اّٚي  ٚقپف أزطبة ِٕبقت اؾ يفسٗ ثؼع‘ قيب٘ٗ وبًِ ِدٍٗ ٘ب ثٗ يٛؼد اٌفجبيي ػٕٛاْ ّٔبيبْ ِي نٛظ.

ظقزؽقي ثٗ ِهطًبد ايٓ ِدالد اؾ آْ خٙذ قٛظِٕع اقذ وٗ ظؼ ISI
رٛخٗ ِي ثبنٕع.

ِدالد عؽاؾ اّٚي ثٗ ٌسبػ پژ٘ٚهي ِٛؼظ

كتابشناسيياي اينتزنتي
ظؼ قبيذ  http://www.ketabnet.orgاعالػبد وزبثٙبي ِٕزهؽ نعٖ ظؼ ايؽاْ ثٗ يٛؼد ثبٔىٙبي اعالػبري‘
نبًِ وزبثٙبي ِٕزهؽ نعٖ اؾ قبي  ‘1369فٙؽقذ وزبثٙبيي وٗ ظؼ ٘ؽ ؼٚؾ ِٕزهؽ ِي نٛظ  ٚوزبثٙبي ظؼ زبي چبپ
اؼائٗ ِي نٛظ .ثب أزطبة ثبٔىٙبي اعالػبري ِي رٛاْ ِٕبثغ ِٛؼظ ٔيبؾ ؼا ثؽ اقبـ ػٕٛاْ‘ ٔٛيكٕعٖ‘ ٔبنؽ  ٚيب ِٛضٛع
خكزد ٛوؽظ  ٚآْ ؼا ِي رٛاْ ثؽ اقبـ ربؼيص ٔهؽ ٛٔ ٚثذ چبپ ٔيؿ ِسعٚظ وؽظ .ظؼ ٔزيدخ خكزد ‘ٛاعالػبد وبًِ
وزبة أزطبة نعٖ‘ ِٛضٛع  ٚؼظٖ آْ ثؽ اقبـ ؼظٖ ثٕعي ظيٛيي ِهطى ِي نٛظ.
ثب فؽاضٛأي قبيذ  http://www.sokhan.comفٙؽقذ ِٛضٛػي نبًِ ػٍ َٛاخزّبػي‘ اظثيبد‘ خكُ  ٚؼٚاْ‘
ٕ٘ؽ‘ وٛظوبْ‘ ِؽاخغ  ٚظيٓ ِهب٘عٖ ِي نٛظ وٗ ثب أزطبة ٘ؽ وعاَ‘ قيب٘ٗ ٘بيي اؾ وزبثٙبي آْ ِٛضٛع ّ٘ؽاٖ ثب
اعالػبد وزبثهٕبضزي آٔٙب اؼائٗ ِي نٛظ.

قبيذ  http://asis.publishing.comنبًِ وزبثٙبي ِٛقكٗ آقيب  ٚگٍچيٕي اؾ وزبثٙبي فبؼقي اؾ ٔبنؽيٓ
ظاضً ايؽاْ ِي ثبنعِٕ .بثغ ِؼؽفي نعٖ ثؽ اقبـ ِٛضٛػٙبي نؼؽ  ٚػؽفبْ‘ ربؼيص  ٚقيبقذ‘ ٕ٘ؽ‘ ؼِبْ‘ فؽٕ٘گ ٚ
غيؽٖ ِؽرت نعٖ  ٚثب أزطبة وبربٌٛگ  ٚقپف ِٛضٛع ِٛؼظ ٔيبؾ‘ ِي رٛاْ ثٗ قيب٘ٗ وزبثٙبي ِؼؽفي نعٖ ظؼ ايٓ
قبيذ ظقزؽقي پيعا وؽظ .افؿ ْٚثؽ ايٓ‘ قيب٘ٗ ٘بيي اؾ وزبثٙبي آِبؾ ْٚظؼ ِٛؼظ ايؽاْ ؼا ٔيؿ ثؽ اقبـ ِٛضٛع اؼائٗ
ِي وٕع.

ظؼ قبيذ  http://www.iranbooks.comوزبثٙبي فبؼقي  ٚأگٍيكي ظؼثبؼح ايؽاْ اؾ قبي  1358ربوْٕٛ

ِؼؽفي ِي نٛظ‘ ظؼ يفسخ ايٍي آْ ثب أزطبة check out our publications

ِي رٛاْ ايٓ ِٕبثغ ؼا ِالزظٗ

وؽظ .ضّٓ ايٓ وٗ ِهطًبد وبٍِي اؾ وزبة ؼا اؼائٗ ِي ظ٘ع .ظؼ ثيهزؽ ِٛاؼظ رٛييف ِسزٛاي وزبة‘ ِؼؽفي ٔٛيكٕعٖ
ٔ ٚمع وزبة ؼا ٔيؿ ثٗ ؾثبْ أگٍيكي ثٗ ّ٘ؽاٖ ظاؼظ.

قبيذ Gabriel

ثب آظؼـ ايٕزؽٔزي  www.portico.bl.uk/gabriel/en/opacs.htmlثؿؼگ ؼاٖ اعالػبري ثؽاي

ظقزؽقي ثٗ وزبثهٕبقي ٘بي ٍِي اؼٚپب اقذ .ثب فؽاضٛأي ايٓ قبيذ ِي رٛاْ وزبثهٕبقي ٘بي ٍِّي اؼٚپب ؼا
ثبؾيبثي  ٚآٔگبٖ وزبثهٕبقي ِٛؼظ ٔظؽ ؼا گؿيٕم وؽظ.
رؼعاظي اؾ قبيزٙبي وزبثهٕبقيٙبي ٍِي ػجبؼرٕع اؾ:
وزبثهٕبقي ٍِي ثؽيزبٔيب
وزبثهٕبقي ٍِي فؽأكٗ

http://www.bl.uk
http://bibliographienationale.bnf.fr

http://www.loc.gov

وزبثهٕبقي وٕگؽٖ آِؽيىب

يىي اؾ قبيزٙبيي وٗ اضجبؼ  ٚاعالػبد لبثً رٛخٙي ظؼ ِٛؼظ وزبة‘ چبپ وزبة  ٚآِبؼ٘بي ِؽثٛعٗ ؼا فؽاُ٘ ِي وٕع‘

قبيذ  http://publishing.about.com/cs/bookstatsاقذ .ظؼ ايٓ قبيذ ثب أزطبة گؿيٕٗ annual book
ptoduction

خعٌٚي نبًِ ٔبَ  56وهٛؼ ظب٘ؽ ِي نٛظ .آِبؼ رٌٛيع وزبة ظؼ ايٓ وهٛؼ٘ب اؾ قبي  1995رب 2000

ظؼ قزٙٔٛبي ِمبثً ٘ؽ وهٛؼ ّٔبيم ظاظٖ نعٖ اقذ.

قبيذ  www.lub.lu.se/netlab/documents/opacs/opacs-top.htmlفٙؽقذ ؼايبٔٗ اي وزبثطبٔٗ ٘بي

وهٛؼ٘بي ِطزٍف ؼا اؼائٗ ِي وٕعِٕ .بثغ ِٛؼظ ٔيبؾ اؾ ظ ٚعؽيك telnet
)(www

(ارًبي اؾ ؼاٖ ظٚؼ)  ٚيب ٚة خٙبْ گكزؽ

لبثً خكزد٘ ٛكزٕع.

سايتياي مزجع اينتزنتي فارسي
قبيزٙبي ؾيبظي ثٗ ؾثبْ فبؼقي قبضزٗ نعٖ أع .ايٓ قبيزٙب ِي رٛإٔع ؾيؽ ػٕبٚيٓ وٍي ؾيؽ لؽاؼ ظاظٖ نٔٛع:
قبيذ ظأهگب٘ٙبي ايؽاْ (ِثالً :قبيذ ظأهگبٖ فؽظٚقي ثب آظؼـ )http://um.ac.ir؛ قبيذ ٚؾاؼرطبٔٗ ٘بي ايؽاْ
(ِثالً :قبيذ ٚؾاؼد ػٍ ٚ َٛرسميمبد  ٚفٓ آٚؼي ثب آظؼـ )http://molavi.mche.or.ir؛ قبيذ قفبؼد ضبٔٗ ٘بي
ايؽاْ (ِثالً :قبيذ قفبؼد ايؽاْ ظؼ أگٍكزبْ‘ ٌٕعْ ثب آظؼـ  ‘)http://www.iran.embassy.org.uk/قبيذ
پيم ثيٕي آة ٛ٘ ٚا (ِبٕٔع‘ قبيذ ايؽأييٓ ٚظؼ ثب آظؼـ ) www.itto.org/weather/index.html؛ قبيذ
قبؾِبٔٙب ِ ٚؽاوؿ رسميمبري (ِبٕٔع‘ قبيذ ِؽوؿ پژ٘ٚم ِدٍف نٛؼاي اقالِي ثب آظؼـ ‘)http://majlis.ir
قبيزٙبي اقالِي ايؽاْ (ِبٕٔع‘ قبيذ اٌسٛؾٖ ثب آظؼـ  ‘ )www.howzeh.netقبيذ وزبثطبٔٗ ٘بي ايؽاْ

(ِبٕٔع‘قبيذ ظأهگبٖ يٕؼزي اِيؽوجيؽ ثب آظؼـ (http://aku.ac.ir
ؼٚؾٔبِٗ آفزبة يؿظ ثب آظؼـ (www.aftab.News .com

‘ قبيذ ؼٚؾٔبِٗ ٘بي ايٕزؽٔزي (ِبٕٔع قبيذ

 ٚقبيذ ؼإّ٘بي ِؤقكبد آِٛؾني (ِثالً:

(http://iranschoolnet.com/links/
ظؼ ؾيؽ ّٔ ٗٔٛاي اؾ قبيزٙبي فبؼقي وٗ ِي رٛإٔع ِٕبثغ ِؽخغ ايٕزؽٔزي رٍمي نٔٛع  ٚثؽاي پبقطع٘ي ثٗ
پؽقهٙبي ِؽخغ ِٛؼظ اقزفبظٖ ثبنٕع‘ ِؼؽفي نعٖ أع.

سايت ساسمان ميزاث فزىنگي
http://www.iranmiras.org/
ظؼ ايٓ قبيذ  11000اثؽ ربؼيطي ظؼ قٗ ثطم رٛييف نعٖ أع)1 ( .ثبٔه اعالػبد ثٕب٘بي فؽٕ٘گي ربؼيص‘ ( ِ )2سٛعٗ
٘بي ثبقزبٔي‘  )3( ٚلغجٙبي فؽٕ٘گي ربؼيص ايؽاْ .ظؼ ظاضً ظِٛ ٚؼظ اٚي ثٕب٘ب ثؽ اقبـ اقزبْ‘ ثؽ اقبـ نٙؽ‘ ثؽ
اقبـ ظٚؼٖ ربؼيص  ٚثؽ اقبـ ٔبَ اثؽ ٔظُ يبفزٗ ِ ٚؼؽفي نعٖ أع .ظؼ ثطم ِؽثٛط ثٗ لغجٙبي فؽٕ٘گي ربؼيص ايؽاْ
فمظ اقبِي غوؽ نعٖ اقذ.
اعّالػبد ربؼيص‘ ِدّٛػٗ اي  ٚرٛؼ ِدبؾي ظؼثبؼح ِٛؾٖ ٘بي ايؽاْ اؼائٗ نعٖ اقذ .ؼإّ٘بي ثبؾظيع‘ ِؽِذ‘ اضجبؼ ٚ
فؼبٌيزٙب‘ آٌج َٛػىف‘ فؽٚنگبٖ اؼرجبط ثب ِب  ٚظفزؽ يبظثٛظ .
ِغبٌت ظيگؽي ٘كزٕع وٗ ظؼ ايٓ قبيذ ظؼ ظقزؽـ ٘كزٕع .ثؽاي وكت اعالػبد ؼٚؾآِع ظؼثبؼح ايٓ قبيذ ثٗ آظؼـ
قبؾِبْ ِيؽاس فؽٕ٘گي ِؽاخؼٗ وٕيع.

سايت بنياد ميزاث فزىنگي
فٙؽقزي اؾ پٛقزؽ٘بي ِؽثٛط ثٗ آثبؼ ثبقزبٔي ايؽاْ‘ ٔبَ‘ ؾِبْ‘ اثؼبظ‘ ليّذ‘ رؼعاظ ظؼضٛاقزي ثؽاي فؽٚل ِي ثبنع.
وبؼد پكزبي ٘ب ظؼ ِدّٛػٗ ٘بي ظٚاؾظٖ ربيي اؾ آثبؼ ٔمبني‘ ِٛؾٖ وبش گٍكزبْ‘ وبؼد پكزبٌٙبيي اؾ فؽل‘ قبؾٖ ٘بي
ثٗ خبي ِبٔعٖ اؾ رطذ خّهيع اقذ.
قىٗ ٘بِ :دّٛػٗ اي نبًِ ِ 50عي قفبٌي قىّٗ ٘بي ظٚؼٖ ٘سبِٕهي رب لبخبؼيٗ ِي ثبنع وٗ ظؼ أعاؾٖ  ٚؼٔگ
ايٍي آٔٙب رٙيٗ نعٖ اقذ .ايً ايٓ ِعٌٙب ظؼ ِٛؾٖ ٍِي ايؽاْ ٔگٙعاؼي ِي نٛظ.

مزكش آمار ايزان
http://www.sci.or.ir/persia
گؿيٕٗ ٘بي ايٍي ظؼ ايٓ قبيذ ػجبؼرٕع اؾ ٔگب٘ي ثٗ ايؽاْ‘ آنٕبيي ثب ِؽوؿ آِبؼ ايؽاْ‘ ِؼؽفي عؽزٙبي
آِبؼي اخؽا نعٖ ‘ ٚ ...اضجبؼ .اعالػبد ؼيؿرؽ لبثً ثبؾيبثي ظؼ ايٓ قبيذ ػجبؼرٕع اؾ :
ِؼؽفي ضعِبد  ٚرٌٛيعاد :أزهبؼاد‘ وزبثطبٔٗ‘ پبيگبٖ اعالػبري ٔهؽيبد – ٚازع ٔمهٗ
گؿيعٖ اعّالػبد آِبؼي :گؿيعح قبٌٕبِٗ آِبؼي‘ گؿيٕٗ ِمبٌٗ ٘ب‘ نبضى ثٙبي وبال٘ب  ٚضعِبد ؼٚقزبيي

ٔيؽٚي أكبٔي :خّؼيذ  10قبٌٗ  ٚثيهزؽ ‘...نبغالْ  10قبٌٗ  ٚثيهزؽ ‘...خّؼيذ ثيىبؼ  10قبٌٗ ٚ
ثيهزؽ...

مؤسسو استاندار ً تحقيقات صنعتي
http://www.isiri.org
ّٔ ٗٔٛاي اؾ أٛاع اعالػبري وٗ اؾ ايٓ قبيذ لبثً ثبؾيبثي اقذ ِٛاؼظ ؾيؽٔع:
ٚازع٘بي ظاؼاي پؽٚأٗ وبؼثؽظ ػالِذ اقزبٔعاؼ ايؽاْ‘
ٚازع٘بي ظاؼاي گٛا٘يٕبِٗ ِعيؽيذ آؾِبيهگبٖ‘
وبؼنٕبقبْ اقزبٔعاؼظ رأييع يالزيذ نعٖ‘
ِكئٌٛيٓ وٕزؽي ويفيذ ٚازع٘ب‘
ِهبٚؼاْ قيكزّٙبي ويفيّذ‘
عؽزٙبي رسميمبري ِ ٚغبٌؼبري‘
نؽوزٙبي ثبؾؼقي وٕٕعٖ.

استانداردىا:
اقزبٔعاؼظ٘بي ٍِّي ِٛخٛظ‘
اقزبٔعاؼظ٘بي ظؼ ظقذ رعٚيٓ‘
پيم ٔٛيف اقزبٔعاؼ٘بي ٍِّي‘
قبؾِبٔٙبي ثيٓ اٌٍٍّي‘
قبؾِبٔٙبي ِٕغمٗ اي‘
قبيؽ وهٛؼ٘ب‘

قانٌن ً مقزرات
لبِٔ ٚ ْٛمؽؼاد ِٛقكٗ‘
ًِٛثبد نٛؼاي ػبٌي اقزبٔعاؼظ‘
ؼٚنٙبي اخؽايي  ٚظقزٛؼاٌؼًّ ٘ب‘
گؽظل وبؼ فؼّبٌيّزٙب‘
وبال٘ب  ٚضعِبد ِهّٛي اقزبٔعاؼظ اخجبؼي‘
ِعيؽيذ ثبؾؼقي وبال  ٚاِٛؼ يبظؼاد ٚ ٚاؼظاد‘

مزكش اطلّاع رساني ً آمار سنان
http://iranwomen.org/home.htm
ِٛ 13ضٛع ايٍي ظاؼظ٘ .ؽ ِٛضٛع ظاؼاي ؾيؽ ِدّٛػٗ اي  ٚظؼ ثؽضي ِٛاؼظ ٘ؽ ؾيؽ ِدّٛػٗ ظاؼاي ؾيؽ ِدّٛػٗ اقذ.
اعّالػبد ِؽثٛط ثٗ رسميمبد  ٚيبفزٗ ٘ب (ِثالً :ػٍيُ قؽايٕعي .ظأهگبٖ فؽظٚقي .ػًٍ ثؿ٘ىبؼي ٔٛخٛأبْ ِهٙع.
 120يفسٗ‘ قبي رسًٍي‘ وبؼنٕبقي اؼنع)
يبفزٗ ٘بي ايٍي ٘ؽ عؽذ ٔيؿ اؼائٗ ِي نٛظِ .ثالً ظؼ ِٛؼظ عؽذ ػٍيُ قؽايٕعي آِعٖ اقذ:
 25 /1ػًٍ ثؿ٘ىبؼي ٔٛخٛأبْ ِهٙع
 25 /2ضبٔٛاظٖ ٔ ٚبقبؾگبؼي ٔٛخٛأبْ
 25 /3ػًٍ ؼٚأي أسؽافبد خٕكي ظؼ ؾٔبْ ن٘ٛؽظاؼ
ٔ 25 /4مم ضبٔٛاظٖ ظؼ ايدبظ رجٙىبؼي  ٚپؽٚؼل نطًيذ.

در پايگاه تحقيقات مٌارد سيز مٌجٌدند:

آِبؼ‘ اضجبؼ‘ اقبِي‘ اقزفثبثبد‘ قطٕبْ‘ لٛأيٓ‘ وزبثهٕبقي‘ ِمبالد‘ ٔهؽيبد (رًٛيؽي اؾ خٍع ٔهؽيبد ِؽثٛط ثٗ
ؾٔبْ‘ ّ٘ؽاٖ ثب اعّالػبد ِؽثٛط ثٗ ٔهؽ) قبيذ خبٌت  ٚپؽِسزٛايي اقذ.

سايت صدا ً سيماي جميٌري اسالمي ايزان
http://irib.com
گؿيٕٗ ٘بي ِٛخٛظ ظؼ ايٓ قبيذ ػجبؼرٕع اؾ:
اضجبؼ‘ قؽٚيف خٙبٔي‘ ؼاظي ‘ٛرٍٛيؿي ‘ْٛؼٚؾٔبِٗ خبَ خُ‘ آة ٛ٘ ٚا‘ قالِذ‘ ٚؼؾل‘ آِٛؾل‘ ٔيبؾِٕعيٙب‘ آؼني ‘ٛضعِبد
ِ ٚسًٛالد‘ ٔظؽضٛا٘ي‘ ٔظؽقٕدي ثؽٔبِٗ اي‘ اضجبؼ .فٓ آٚؼي اعّالػبد‘ فٕي.
ظؼ اضجبؼ فٓ آٚؼي اعّالػذ ريزؽ رؼعاظ لبثً رٛخٙي اؾ ِٛاؼظ ِؽثٛط ثٗ فٓ آٚؼي اعّالػبد آٚؼظٖ نعٖ اقذِ .ثالً:
ثؿؼگزؽيٓ قؽلذ اعالػبد ِبٌي اػزجبؼي ظؼ آِؽيىب؛ آغبؾ قيكزُ ِىبرجبد ثع ْٚوبغػ؛ خّغ آٚؼي ِبٌيبد اؾ عؽيك
ايٕزؽٔذ.

