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انسان همواره در زندگی روزانه اش نیاز به اطالعات اطالعاتی از حقایق خام که به داده ها معروفند را جمع آوری می کند و بر اساس آن  : مقدمه

 و بازیـابی دیگران الزم است آنها ذخیره آن بهاز داده ها و انتقال  دوباره استفادهداده هـا یـا اطالعات جدید تولید و از آنها استفاده می نماید.برای 

حجم اطالعـات می بایست آنها بر اساس یك سیستم و  افزایشبا  اما.اگـر حجـم اطالعات اندك باشد ، سیستمهای ابتدایی مفید خواهد بود شوند

 فزارا شبکه و افزاررمن افزار،سخت از استفاده با که است فنّاوری از ای شاخه اطالعات، فنّاوری .ساختار مشخص در یك پایگاه داده هـا ذخیـره شـوند

 شغل یطراح نظر کنیم بطوریکه ازمی استفاده مانهایتوانایی گسترش برای فناوری از رود. می بکار ما زندگی ظواهر و صنعتی های بخش در تمامی

. ودش می استفاده رایانه و مخابرات حوزه دو هر در عبارت این از . است گرفته قرار اطالعات فنآوری تاثیر تحت دیگر چیزهای بسیاری و کار شرایط،

 دارد؟ وجود علم و فناوری میان تفاوتی چه

 با نیز دموار بسیاری در ولی هستند، تنگاتنگ ایرابطه دارای یکدیگر با علم، و فناوری ها،آن دوی هر کرد؛ تلقی کاربردی علمِ تواندنمی را فناوری

 تبیین هب که علم حالی شود؛درمی مدیریت و پردازش، توسعه، شامل و کند؛می تبیین و توسعه را انسان ساخت دنیای تکنولوژی. کنندمی فرق هم

 رد. رودمی کار به مشترك حقیقت یدرباره دقیق اطالعات آوریجمع برای که دارد اشاره سامانمند شناسیروش به علم پردازد؛می طبیعی دنیای

 انندتومی که هستند شناختیزیست ابزاری هامیکروسکوپ نمونه، برای. شودمی استفاده فناورانه ابزارهای از اطالعات، این آوریجمع فرایند طول

 توانندمی دانشمندان. شودمی آوریجمع مجزا مشاهداتی طریق از علمی دانش.روند کار به زندگی در چیز هر یدرباره خاص حقایقی یمطالعه برای

 پژوهش توانمی را فرایندها این یهمه و بپردازند هاپدیده وقوع علل بیان به فناورانه ابزارهای از استفاده با و شده آوریجمع اطالعات این طریق از

 نامید

 

عات می باشد و تکنولوژی یا فن اوری مدیریت،ذخیره الو به معنای فناوری اط Technology Information مخفف کلمه IT چیست؟ IT منظور از

 عات توسط کامپیوتر در بهترین حالت و کمترین زمان ممکن می باشدالاطسازی و پردازش 

  فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمك به تالش انسان است.فناوری چیست؟

 

 ضرورت استفاده از فناوری اطالعات

  (Globalization)جهانی شدن 

  جهانی شدن رقابت

 ITکمك  بازارهای داخلی بههای بزرگ و کوچك خارجی در حضور شرکت

  حفظ برتری نسبت به رقبا

  (Knowledge & Information-Oriented Economies)رشد فزاینده اقتصاد مبتنی بر اطالعات و دانش 

 ها نقش اطالعات و دانش در ترقی ملت

 اطالعات و دانش ؛منابع جدید ثروت ملل

  ITهای موفقیت چشمگیر شرکت

 AOL, Amazon, eBay, SAP, Yahoo Microsoft, Oracle 

 و های الکترونیکیهای هوشمند، ژورنالاز قبیل اتومبیلافزایش محتوای اطالعاتی محصوالت  

 New structures Organizationalها تحوالت ساختاری در سازمان
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 مسطح شدن ساختار

 عدم تمرکز  

 تعریف فناوری اطالعات

 .دهندمورد استفاده قرار می کنند ومی مبادله و دریافت، ذخیره، پردازش هایی است که اطالعات راروش ی ابزارها وشامل همه فناوری اطالعات

 :کلمات کلیدی در تعریف فناوری اطالعات از نگاه رینولدز به شرح زیر هستند

 (Capture) دریافت

 (Store) ذخیره

 (Process) پردازش

 (Exchange) مبادله یا ارسال و دریافت

 (Use) هاستفاد

 شد استفاده درآن کامپیوتر که علمى کاربرد اولین میالدى، 1505 درسال کامپیوتر قرارگرفتن دردسترس از پس:اطالعات آورى فن تاریخچه

 اطالعاتى هاى پایگاه توسعه ایده( Main frame) بزرگ کامپیوتر حضور با 1535 درسال. بود 1501 درسال آمریکا جمهورى ریاست انتخابات

 .کرد پیدا بیشترى طرفداران اطالعات مدیریت درحوزه وکاربردآن گرفت شکل( پردازی داده)انفورماتیك ومفهوم اطالعات متمرکز

 اصلى وایده گرفت خود به ترى قوى شکل گیرى تصمیم به وکمك هوشمند هاى سیستم از استفاده بصورت 1585 تا 1575 درسالهاى ایده این

 رزمینهد کامپیوتر کاربردهاى نیز وغیره انگلستان آلمان، ، ژاپن مثل دیگر درکشورهاى. نمود تقویت را کاغذ بدون هاى وسیستم ادارى اتوماسیون

 .نمود رشد …هاو پروژه مدیریت هتلدارى، بانکدارى، خدمات

 باال حجم اب اطالعات انتقال امکان وتلگراف تلفن باوجود زیرا شد مشخص بیشتر ارتباطى قوى هاى سیستم درنبود وکاربردها ها سرویس این ضعف

 . بود استفاده قابل محدود هاى درحوزه تنها آن انفورماتیك وکاربردهاى محاسباتى هاى سیستم وقدرت نبود پذیر امکان

 

 انفورماتیك هاىکاربرد گستره 1585 دردهه مخابراتى هاى شبکه ازطریق برصدا، عالوه اطالعات ارسال وقدرت کامپیوترى هاى شبکه روزافزون بارشد

 .شد متولد( IT) اطالعات آورى فن ، اطالعات ارسال وامکان کامپیوترها محاسباتى قدرت تاریخى پیوند با سپس.  گذاشت فزونى به رو شبکه ازطریق

 انواع فناوری

 یفن ابزارهای از دیگر فرد به فردی یا دیگر مکان به مکانی از هاداده یا اطالعات انتقال برای که است ایسامانه :ارتباطات فناوری. الف

 .ببخشید بهبود را تانهایپاورپوینت یارائه انجام ینحوه توانیدمی تانآیفون در( KUDOS) کودوس فناوریمانند . کندمی استفاده

 .شوند استفاده هاسازه انواع ساخت برای :ساز و ساخت فناوری. ب

 کند کمك راحتی به هستند حرکتی ناتوانی دچار که هاییآدم به تواندمی رود آف چرخدار صندلی :کمکی فناوری. پ

 شودمی استفاده اطالعات یذخیره برای که است افزارینرم و افزاریسخت ابزارهای از ایمجموعه اطالعات فناوری :اطالعات فناوری. ج

 .است کنندهسرگرم هایتجربه خلق برای گوناگون فناوری اجزای از استفاده فرایند سرگرمی فناوری:سرگرمی فناوری. چ

 و کار و کسب یاداره برای و است شده تشکیل گوناگون افزارینرم هایبرنامه و افزاریسخت ابزارهای از که تکنولوژی نوعی:کار و کسب فناوری. ح

 .شودمی استفاده گوناگون یکار و کسب عملیات ارتقای
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 :آموزشی فناوری. خ

 

 استفاده از فناوری اطالعات در پرستاریضرورت 

 دانند یم خدمات پرستاری، آموزش و پژوهشهای پرستاری از قبیل  ای برای تمام زمینه شولز و باربر، انفورماتیك پرستاری را کاربرد فناوری رایانه

(1) 

 فاده از تکنولوژی اطالعاتی در رابطه با فعالیتهای پرستاریاست"هانا با تاکید بر ضرورت فناوری، مفهوم پرستاری را در چارچوب انفورماتیك پرستاری 

میداند. بنابراین ، استفاده از فناوریهای اطالعاتی توسط پرستاران در رابطه با مراقبت از بیماران ، میتواند مسیر  "و کمك به ایفای وظایف پرستاری

انفورماتیك پرستاری آماده سازد. او همچنین استفاده از فناوری اطالعات را در ارتباط مراقبتهای بالینی را هموار سازد و افراد را برای آشنایی با اصول 

 (7) استو شامل مراقبت بیماران، مدیریت، آموزش و پژوهش با علومی میداند که در محدوده پرستاری است و توسط پرستاران ارایه میشود 

 عناصر اصلی فناوری اطالعات  

 مفاهیم و اندیشه، نوآوریانسان: منابع انسانی، 

 ها، سازو کارهای بهبود و رشد، سازو کارهای ارزش گذاری و مالیسازو کار: قوانین، مقررات و روش

 ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات

  ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی

 طبقه بندی فناوری 

 ه مثال نرم افزارهای جدید کامپیوترفناوری جدید: فناوری که جدیداً عرضه شد

 فناوری نوظهور: فناوری که هنوز تجاری نشده مثل فناوری نانو

 فناوری پیشرفته: فناوری پیچیده ای که در صنایع استفاده می شود.

 ندیم)نیازهای اساسی(فناوری سنتی: در سطح گسترده در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و برای یادگیری آن به آموزش سطح پایین نیازم

 فناوری متوسط: فناوری است که بین فناوری پیشرفته و سنتی است

 فناوری مناسب: فناوری است که سازگاری الزم برای استفاده بهینه را دارد.

 

  : زیر ساخت تکنولوژی اطالعات می تواند مفاهیم وسیعی را در برگیرد از جملهعات الزیرساخت نظام فناوری اط

امنیت قابل دسترسی شبکه جهت  - . عات در سازمان مورد استفاده قرار می گیرندالسخت افزار و نرم افزار که در بکارگیری فناوری اطدامنه  -

 حفاظت از محیط اطراف

 فرهنگ سازی مناسب – 

 پیش بینی نیازهای آتی و گسترش سیستم ها  – 

 ی ارتباط مشتریان ، کارمندان و مدیران با سازمانارتباط مطمئن و با سرعت مناسب با اینترنت جهت بستر ساز –
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 عاتالکاربرد فناوری اطمزایا ی 

 تر انجام شوندفناوری اطالعات کمك کرده است فرآیند کسب و کارها کامپیوتری شود و بسیاری از مشاغل بسیار راحت

 صرفه اقتصادی: 

 صرفه جویی مالی بدلیل کاهش خطاها و زمان انجام وظایف-

 عاتالجویی در هزینه و بهبود بخشیدن جهت تبادل اطصرفه 

 اجتناب از خطاهای انسانی هنگامی که وظایف، تکراری یا بسیار پیچیده است-

 ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یك وظیفه -

 بهبود بخشیدن کارایی و اثربخشی سازمانی -

 مفیدترعات البهبود مدیریت میانی و کاهش فرآیندهای زائد از طریق اط-

تر فقط به اشتراك گذاری اطالعات نیست، عدم ممانعت از زبان و مرزهای جغرافیایی است جهانی شدن حاصل از آی تی در معنای عمیق

 .ها و اطالعات را با یکدیگر به اشتراك بگذارندبرای اینکه کشور ها بتوانند ایده

 ..اندکارآمدتر شدهبا گسترش تکنولوژی اطالعاتی ارتباطات ارزان تر، سریعتر و 

 ظهور مشاغل جدید و حذف برخی از مشاغل فعلی

هایی جدید از فناوری اطالعات با روش های  مهندسی، تجارت، پزشکی،آموزشی و .. که تحت تاثیرفعالیت: مانند تغییر دربرخی از مشاغل

 اجرا می شوند.

 . های جغرافیایی متفاوتبرای انجام وظایف شغلی درموقعیت ها و ارتباطات راه دوراستفاده از رایانه: ایجاد پدیدة دورکاری

های کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار شود.لذا ایجاد و ارتقای مهارتها واگذار میکارهای فیزیکی به ماشین: تر شدن وظایفتخصصی

  است

 .ساعته مشغول کار هستند 72افزایش زمان: تقریبا تمام مشاغل آزاد به صورت 

 

 های کاربرد فناوری اطالعات در ایرانچالش

 افزاری. فراهم نبودن زیرساخت سخت1

 . عدم راهبردهای توسعه اطالعاتی در سازمان7

 های کاربردی آسان و راحت. عدم دسترسی به برنامه1

 های موجودافزارها و برنامه. عدم توانایی کارکنان در کار با نرم2

 . عدم باور مدیران0

 های جدیدهای سنتی به سیستمهزینه تغییر از سیستم. باال بودن 3

 . مقاومت کارکنان7

ارایه خدمــــات درمانی در جایی که فاصله، فاکتور مهمی محسوب می شود، توسط متخصصان حرفه ای با استفاده از  تله مدیسین چیست؟

رمان و پیشـگیری بیماری ها و تحقیقات، با بهره گـیری از جدید تکنـولوژی اطالعات و ارتباطات برای تبادل اطالعات صحیح در زمینه تشخـیص، د

  ترین دستاوردها در زمینه خدمات درمانی در راستای تامین هر چه بیشتر سالمت افراد



7 
 

(telemedicine )  میالدی توسط فردی به  1575است و این کلمه در دهه  "پزشکی از راه دور "تله مدیسین در ادبیات موضوع به معنای

عمل مراقبت پزشکی  "تله مدیسین عبارتست از  ، ITU معرفی شده است .تعاریف بسیاری از این کلمه مطرح است. طبق تعریف Thomas birdنام

  با استفاده از ارتباطات صوتی تصویری

  می شوندتقسیم  داده ای ، صوتی و تصویریگروه اطالعات  1سرویس های تله مدیسین به : انواع سرویس های تله مدیسین

 : اهداف تله مدیسین

  بهبود مراقبت از بیمار

  بهبود دسترسی و مراقبت پزشکی برای نواحی روستایی و نواحی محروم

  دسترسی بهتر به پزشکان برای مشاوره

  در دسترس قرار دادن امکانات برای پزشکان جهت هدایت معاینات خودکار

  بیمار و اسکان وی در مرکز درمانیکاهش هزینه های مراقبت های پزشکی ،انتقال 

  ایجاد خدمات مراقبت پزشکی )در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع(

  کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی

  ایجاد فضای مراقبت مدیریت شده در بیمارستان ها و مراکز درمانی

 :کاربرد های تله مدیسین 

 از راه دور  آموزش،مشاوره از راه دور،بحرانها،طب نظامی ، موارد اورژانس بکارمیرود مانند: تشخیصی ، ،جراحی طبی مختلف  در موارد .1

  پایش از راه دور، جراحی از راه دور،

را به خود اختصاص داده است. از تمام  Tele Medicine دور به دلیل سادگی و گستردگی کاربرد، بیشترین سهم ازمشاوره از راه  .2

  از تلفن، فاکس، پست الکترونیکی، گفتگوی اینترنتی، صفحه پیغام و.. می توان جهت مشاوره از راه دور کمك گرفتامکانات ارتباطی اعم 

 عبارتست از بکارگیری ابزارهای فنآوری اطالعات در امر آموزش و  تربیت نیروی انسانی. آموزش الکترونیکی  .1

  افزارهاهای آموزشی و کلیه نرم CD یوتری از جمله اینترنت، انواعهای کامپ: کلیه شبکهابزارهای فنآوری اطالعات عبارتند از  .2

تصاویر پزشکی، سیگنال های حیاتی بیمار به صورت ویدئوکنفرانس، از روش های  پایش از راه دور:offline و  و یا online ارسال .0

 عمده پایش از راه دور است. 

 انواع روش های پایش از راه دور عبارتند از:

  درماتولوژی از راه دور،سیم پزشکیپایش بی،مراقبت خانگی از راه دور،رادیولوژی از راه دور،کاردیولوژی از راه دور،از راه دورپاتولوژی 

 

 

 

 مبانی کامپیوتر 

 کامپیوتر توانایی انجام کارهای زیر را دارد
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 دریافت ورودی -1

 پردازش -7

 اطالعاتبازیابی -1

 

 

 تعریف کامپیوتر:کامپیوتر یك سیستم است 

 سیستم :مجموعه عناصر و اجزاءمرتبط به هم که درمجموع هدف خاصی را دنبال میکند 

 

 : دستگاهی است دارای حافظه وقابل برنامه ریزی که قادر است عملیات ریاضی و منطقی را با سرعت باال تعریف دیگر کامپیوتر

 انجام دهد.

 

 

 

 

 

 مزایای کامپیوتر نسبت به انسان :

 سرعت

 دقت 

 حافظه باال

 مزایای انسان نسبت به کامپیوتر :

 خالق وقادر به ابداع و اختراع  -1

 درمواجه با مسئل جدیدانعطاف پذیری تصمیم گری -7

 دارای عواطف و درك متقابل -1

 انواع نسل های کامپیوتر

مصرف زیاد برق هزینه زیاد ساخت طوالنی نیروی  :عنصر اصلی تشکیل دهنده این نسل المپ خالء می باشد ویژگی ها 1523-1505نسل اول:

 انسانی زیاد

ظرفیت حافظه بیشتر سرعت بیشتر مصرف برق کمتر چند منظوره  :عنصر اصلی آن ترانزیستور می باشد ویژگی ها 1505-1530دوم نسل 

 بودن

 پردازش

Processing 
 ورودی خروجی

Data                                      Information 

 

 

 

Input                                            Output 

 

 

 

Output 

 

 پردازش

process 
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به عنوان مغز این نسل از کامپیوتر به شمار می آید ویژگی ها:حجم کم سرعت باال قابلیت استفاده از اینترنت امکان  IC 1530-1571وم سنسل 

 نامه امکان برنامه نویسیاجرای چنیدن بر

در این نسل از مدارات مجتمع فشرده یا میکرو پروسسورها به عنوان عنصر اصلی استفاده می شد ویژگی  •تا کنون  1571نسل چهارم از سال 

 ...ها:حجم مناسب،سرعت بسیار باال،قیمت مناسب،کارائی باال،ظاهر زیبا و

 مبنای کار و محاسبات کامپیوتر

  ها،پردازش داده ها بوسیله دستورالعمل سپس  ،دریافت داده ها ابتدا تبدیل می شود 1و  5مبنای دودویی و دستور العمل ها به پردازش ها بر 

 می باشد. )داده های پردازش شده(عات خروجی یا الاطود آخر 

 اصطالحات  تعاریف

 ( ... مت والعدد،حرف،ع)دهد  عات خام است که کامپیوتر روی آنها عملیات خاصی انجام میالمنظور اطداده:

 :عملیات گوناگونی است که کامپیوتر روی داده انجام می دهد پردازش 

 :دستور های از پیش تعریف شده که کامپیوتر را وادار به انجام عملیات خاصی می کند برنامه 

عات،داده ها و نتایج عملیات یا برنامه ها در آن بصورت موقت و دائمی نگه داری می کند ال:محلی است که کامپیوتر اطحافظه 

Hard.Ram.Flopyy.DVD)) 

 :داده های پردازش شده که به شکل متن،تصویر فیلم یا ترکیبی از آنهاستعاتالاط  

بر با سخت افزار سیستم طراحی شده است : به کلیه برنامه ها و دستورالعمل ها گفته می شود که برای ارتباط با کارنرم افزار

yahoo,word.paint,…  

 است  1و5 زبان سخت افزار:به کلیه اجناس فیزیکی و قابل لمس گفته می شودسخت افزار

   scanner.mouse :دستگاه هایی که کاربر به کمك آنها داده ها و دستورالعمل هایی راوارد سیستم می کنددستگاه ورودی

 ، Monitotr,Printerدهدتگاه هایی هستند که نتایج اعمال محاسباتی و منطقی بر روی داده ها را به کاربر نشان می :دسدستگاه خروجی

 :به مجموعه عناصر و اجزای مرتبط با هم گفته می شود که یك هدف خاص را دنبال می کندسیستم 

 

 انواع کامپیوتر

 Micro computer. ریز کامپیوترها شامل دو دسته اند: 

 Desktopکامپیوترهای رومیزی-1

 این نوع کامپیوترها برای مصارف خانگی و اداری استفاده می شود و کاربردهای عمومی دارد Laptopکامپیوترهای کیفی-7 

  Mini Computer     این نوع کامپیوتر ها برای مصارف و اهداف خاصی طراحی شده و از سرعت باال و ظرفیت باالیی بر  :کوچك کامپیوتر

 خوردار هستند و در ادارات و سازمانها استفاده می شود
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 MainFrame    تجاری  ی ذخیره و سرعت پردازش داده ها بیشتر در مراکزالاین نوع کامپیوتر ها به دلیل حجم و ظرفیت با :کامپیوتر بزرگ

وجود نیروی متخصص،اجرای کارهای مختلف از ویژگی های این نوع از باالقیمت  همچنین ها وسازمان های بزرگ استفاده می شود ه بزرگ،دانشگا 

 کامپیوترها می باشد

      Super Computer .نامه ه طور همزمان چندین براین نوع کامپیوترها،کامپیوتر های بسیار بزرگ و قیمتی هستند که قادرند ب :کامپیوتر ابر

 این نوع کامپیوتر ها در سازمانهای بزرگ مانند ناسا استفاده می شود ،را اجرا کنند و برای اهداف خاصی طراحی شده اند 

دسته  ،میکروفون  ،بلندگو  ،منبع تغذیه  ،کارت گرافیك  ،دیسك گردان  ،پردازنده  ،مادر برد  ،ماوس ،صفحه کلید  ،مانیتور شامل  :سخت افزار

 می باشد. دیسك گردان ها ومودم  ،بازی 

 عات را به صورت متن و یا تصویر نمایش می دهدالدستگاه خروجی است که نتایج محاسبات منطقی و اط (Monitor )صفحه نمایش

 ك فیش به مادربرد وصل می شودیك دستگاه ورودی است که از طریق آن داده ها وارد کامپیوتر می شود و از طریق ی Keyboard صفحه کلید

1- PS2  فیش  

 

       7  - USB  فیش 

ی صفحه کلید قرار الکلیدهای تابعی که در قسمت با Insert,Ctrl,Alt,.... صفحه کلید شامل چندین قسمت می باشد کلید های کنترلی مانند 

 کلیدهای ارقامولید حروف الفبا ککلیدهای جهتی مانند ...F1,F2دارند مانند 

 

یکی از دستگاه های ورودی جهت انتقال سریع و آسان درخواست های کاربر به کامپیوتر بویژه در نرم افزارهای گرافیکی می باشد  Mouse -ماوس

 به کامپیوتر متصل می شود Usb,ps2 موس ها از سه کلید تشکیل شده است ماوس همانند صفحه کلید از طریق فیش هایال معو

ستیکی با مدار های الکترونیکی تشکیل شده است و قطعات المادربرد که به آن برد اصلی نیز می گویند از یك صفحه پ Mainborad -مادر برد

ز ا اصلی کامپیوتر بر روی آن نصب می شود و دستگاه های وروردی و خروجی از طریق پورت های نصب شده بر روی آن به مادربرد متصل می شود

بر روی مادر برد وجود دارد که کارتهایی مانند شبکه،گرافیك بر روی آن Slot همچنین شکاف هایی به نام Cpu.Ram,Rom,Vga,H.D.D جمله 

 نصب می شود

از یك طرف به مادربرد و از طرف دیگر به برق شهر متصل می شود و وظیفه ان تبدیل برق شهر به برق مورد نیاز  PowerSupply -منبع تغذیه

 کامپیوتر می باشد

مغز کامپیوتر است که بر روی مادربرد قرار می گیرد و بر روی داده ها عملیات  Cpuمخفف Central Proseccing unit شگر مرکزیواحد پرداز

از سه  Cpuمی باشد  Cpu-Ghz,Mhz عات یا داده های پردازش شده تبدیل می کند واحد سرعتالهای مختلفی را انجام داده و داده ها را به اط

  واحد تشکیل می شود

 واحد محاسبه و منطق: این قسمت تمامی محاسبات منطقی را بر روی داده ها انجام می دهد-1
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 خروجی-2حافظه  -1محاسبه و منطق -7ورودی  -1بخش را دارد  2این بخش وظیفه کنترل  CU واحد کنترل-7

 .واحد حافظه: کار ذخیره سازی موقت داده ها را قبل و بعد از پردازش انجام میدهد-3

 

 می گویند case به محفظه ای که مادربرد و سایر قطعات کامپیوتر در آن قرار می گیرد Case عبه کامپیوترج

 (VGA) Graphic card  هر تصویری که بر روی مانیتور مشاهده می کنیم به دلیل وجود کارت گرافیك است و وظیفه آن تبدیل گرافیک کارت

 نمایش بر روی مانیتور را بر عهده دارد دو نوع کارت گرافیك وجود داردسیگنال های دیجیتالی به سیگنال های قابل 

-On Bord توسط کارخانه سازنده بر روی مادربرد نصب می شود 

 ت های مخصوص که در مادر برد وجود دارد نصب می شودالبر روی اس:Board-On غیر

 

 وظیفه تبدیل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال را بر عهده دارد برای اتصال به شبکه اینترنت به کار می رود و Modemکارت فکس مودم 

 انواع مودم

 مودم اینترنال: این مودم بر در داخل کیس وبر روی شکاف های مادر برد نصب میشود-  

 مودم اکسترنال:این مودم خارج از کیس و از طریق کابل به کامپیوتر وصل میشود - 

  :عات و داده ها را در کامپیوتر دارند حافظه ها به دو گروه تقسیم می شودالسازی اط وظیفه نگهداری و ذخیره Memoryحافظه 

 Ram,Romحافظه اصلی 

 حافظه جانبی:هارد،فالپی،سی دی،فلش مموری و

 

اید وارد انی حافظه عات را بر عهده دارند و کلیه دستورالعمل ها و داده ها ونتایج پردازش اولیه بالوظیفه نگهداری و ذخیره سازی اط حافظه اصلی

 نوع می باشند  دوشوند که شامل 

برنامه هابرای اجرا در این حافظه قرار می گیرندهر چه حجم این حافظه بیشتر باشد برنامه های بیشتری در آن  RAM:حافظه با دستیابی موقت1-

وجود دارد قرار میگیرد نکته:با قطع جریان برق تمامی بر روی شکاف مخصوصی که در مادر برد  RAMتر می رود القرار می گرند و سرعت پردازش با

 اطالعات از این حافظه پاك می شود و از نوع خواندنی و نوشتنی است

 

7- ROM  این نوع حافظه در هنگام ساخت کامپیوتر توسط شرکت سازنده ایجاد می شود و هنگام روشن شدن کامپیوتر : حافظه فقط خواندنی

 این حافظه بارگزاری شده و اجرا می شودعات اصلی از داخل الاط

عات بصورت دائم ذخیره می شود از ویژگی های این نوع حافظه قابل حمل بودن،امکان جابه جایی الدر این نوع حافظه ها اط حافظه های جانبی

 .وح فشرده،فلش مموری،فالپی دیسك وهارد دیسك،ل :عات،تنوع در میزان ظرفیت و... می باشد نمونه هایی از حافظه جانبیالات،نگهداری اطالاط
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صفحات گرد مغناطیسی است که از دوایر متحد المرکزی به اسم شیار تشکیل شده است و این شیارها به بخش های مساوی به  دیسک گردان ها

 اسم سکتور تقسیم می شود دیسك گردان ها به سه دسته تقسیم می شوند

 CD-ROM ,DVD-ROMدیسك گردان لوح فشرده -1

 Disk Hardدیسك گردان دیسك سخت -7

 Drive Flippyدیسك گردان دیسك نرم -1

محتویاتش را شیار به شیار می  Rom-DVD,Rom-CD لوح های فشرده توسط سخت افزاری به نام:CD-Rom,DVD-Rom فشرده لوح 

 می توان بر روی آنها نوشت Writer-DVD,writer-CDخواند،همچنین توسط دستگاه هایی به نام 

 عات به صورت دائم ذخیره می شود و واحد ظرفیت آنالعات روی آن اطالحافظه دائم است که با ذخیره کردن اط :Hard Diskدیسک سخت 

Gigabyte می باشد هارد دیسك توسط کابلی با مادر برد ارتباط دارد 

 1کل پی مانند شالدربرد ارتباط دارد اگر دکمه فمحل قرار گیری دیسك نرم است و توسط کابلی با ما پی درایوالدیسک گردان دیسک نرم ف

 بسته باشد قابلیت خواندن و نوشتن را دارد 7پی مانند شکل العات را خواند و اگر دکمه فالان اطوباز باشد فقط می ت

 

 

دستگاه خروجی است که از طریق آن میتوان صداها را که از طریق یك فیش به مادربرد متصل می شود را شنید بلندگو یك  :Speakerبلندگو 

 دستگاه خروجی است

 یك دستگاه ورودی است که با استفاده از می توان صدای خود را در کامپیوتر ضبط کرد Microphoneمیکروفون 

 عات بکار می رود و شامل رنگی و سیاه سفید می باشدالبرای چاپ اط دستگاه خروجی است که : Printerچاپگر 

  :انواع چاپگرها

 کند می چاپ را حروف و عالئم نوار، به ،چاپگر ضربه با که است ریبون نام به جوهری نوار دارای چاپگر این: چاپگرسوزنی

 باشد باالمی آنها قیمت و است پایین ها چاپگر این سرعت
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 اویر،تص پاشیدن  کند می پخش کاغذ روی بر ازجوهر را کوچکی بسیار  ذرات  قطرات ، تصاویر ایجاد برای که است : چاپگری جوهر افشانچاپگر

 برخوردارند مناسبی قیمت از دارد و باالیی کیفیتی شده چاپ

 

پاشیده  رباردا نقاط روی بر رنگ پودر سپس شود می نقاط باردار ایجاد بصورت کاغذ روی لیزر پرتو توسط شود چاپ باید که :متنی چاپگر لیزری

 ینهباال،هز باال،کیفیت چاپ مناسب،سرعت قیمت:چاپگر این شود .ویژگی می رنگ ثابت فشار، و حرارت اثر بر و شود می باردار نقاط جذب و شده

 آسان مناسب ،کاربری شارژ

دستگاه ورودی است که از عکس ها،شکل ها و متن تصویربرداری کرده و آنها را تبدیل به فایل کامپیوتری کرده و به  :Scannerاسکنر یا پویش 

 کامپیوتر منتقل می کند

 خروجی : و ورودی های دستگاه سایر

 ورودی نوری  قلم- 1

 ورودی  دیجیتال دوربین-7

 ورودی    هدست- 1

 هدفون   ورودی– 2

 خروجی   پالتر یا رسام- 0

 تلفن یك از که باشد می حمل قابل رایانه یك( tabletیا  computer Tablet انگلیسی) به لوحی رایانه یا تبلت چیست؟ تبلت

 استفاده جای به نمایش صفحه تماس از استفاده با امور انجام:تبلت اصلی هدف.است لمسی صفحه یك دارای و است بزرگتر همراه

 است فیزیکی کلید صفحه از

 

Microsoft windows xp شنایی با سیستم عامل آ  
  
 

 

XP مخفف کلمه( Experienceبه معنی تجربه است ). مایکروسافت به بازار  میالدی از طرف شرکت  2111این سیستم عامل در سال 

 این سیتم عامل.بسیارباالیی داردو زیبایی ظاهر آن است که گرافیک  از مزایای این سیتم عامل قدرت و امکانات زیاد.ارائه گردیده است

 که آخرین نسخه از محصوالت ویتدوز می   Vista سیتم عامل زبان فارسی را به سادگی پشتیبانی کرده و نیازی به فارسی ساز ندارد. 

با فشاردادن    نخواهید داشت.  vista مشکلی با  xpمی باشد پس با یادگیری ویندوز  xp باشد از نظر ظاهر وانجام کار کامال شبیه به ویندوز

در  کامپیوتر قرار گرفته و اجرا می شود  RAM پس از چند لحظه ویندوز در .کامپیوتر را روشن کنید case  برروی  power دکمه

حه ای فصورتی که از کامپیوتر چند کاربر استفاده می کنند ممکن است در هنگام راه اندازی کامپیوتر و قبل از ورود به ویندوز با ص

نام کاربری و در   USER NAME مواجه شوید که نام کاربری و رمز ورود را از شما درخواست کند.که در این صفحه قسمت

استفاده کنید که  GUEST و کلید اینتر را بزنید در صورت نداشتن رمز می توانید ازنام کاربری رمز زا تایپ کنید  PASSWORD قسمت

شما را با محدودیت های در زمینه استفاده از ویندوز مواجه سازد .پس از راه اندازی ویندوز اولین محیطی  نیاز به رمز ندارد اما ممکن
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میتوان   desktop  از طریق محیط ویندوز می باشد  desktop که شما مشاهده خواهید کرد که معموال با یک عکس هم تزیین شده است محیط

 وتر دسترسی پیدا کردبه تمام برنامه ها و اطالعات روی کامپی

وجود دارد.روی نوار وظیفه اسامی برنامه های در حال اجرا و همچنین   taskbar نواری موسوم به نوار وظیفه یا  desktop در پایین

در هربار کلیک در ویتدوز پنجره ای جلوی روی شما گشوده  وجود دارد. کامپیوتر و منوی استارت زبان ساعت سیستم و نوار ابزار 

 واهد شد که معموال شامل گزینه های زیر می باشد.خ

 , maximize,    در این نوار که در باالی پنجره وجود دارد عنوان پنجره در سمت چپ آن و سه دکمه به نامهای  title bar _نوار عنوان یا1

close    minimize  .وجود دارد 

 مه اندازه پنجره کوچک شده و نام آن روی نوار وظیفه قرار می گیرد)به حداقل رسانی ( با کلیک برروی این دک  Minimize دکمه

)به حداکثر رسانی(کلیک بر روی این دکمه سبب خواهد شد که پنجره به بزگترین اندازه ممکن تبدیل شود و کل صفحه   maximize دکمه

 نمایش را بپوشاند

 روی آن سبب بازگشت پنجره به اندازه قبلی می شود. تغییر نام داده که با کلیک بر restore پس از کلیک این دکمه به

اگرفایل را ذخیره  wordpad   برای بستن پنجره و خاتمه اجرای برنامه در پنجره های که درآنها ایجاد فایل می شود مثل  close دکمه

 قبل از خارج شدن برنامه سئوالی جهت ذخیره فایل از شما پرسیده می شود. نکرده باشید

 قرار دارند . ( منوهای مربوط به هر برنامهmenubarمنو )نوار  

 برای انجام فرمانها بر روی این نوار ها قراردارند. که ایکن های ( tool bar) نوار ابزار

 

 

 

 اصطالحات در ویندوز: 

 کلیک)فشار دادن دکمه سمت چپ ماوس را اصطالحا کلیک گویند(

 اوس را دابل کلیک می گویند(دابل کلیک )دوبار فشاردادن کلید سمت چپ م
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 Drag $ drop   کشیدن و رها کردن دکمه ماوس( بدین معنی که کلیک چپ کنید دکمه ماوس را پایین نگه(

 دارید و به حرکت ماوس تا مکان مورد نظر ادامه دهید.

 آیکن نمادی بصری از یک منو یا یک فایل که با کلیک بر روی آن ویندوز کاری انجام خواهد داد

Scroll bar  پنجره در اندازه پنجره جای نگیرد این نوار برای پیمایش  نوار مرورگر چنانچه لیست گزینه های یک

 گزینه ها در کنار پنجره آشکار می شود.کار نوار مرورگر را چرخ وسط ماوس هم می تواند انجام دهد.

 tab باالی بیشتر پنجره های ویندوز زبانه عنوان گزینه های 

Combobox  لیستی افتادنی از گزینه ها 

Listbox   لیستی از گزینه های ویندوز 

Optionbox  دکمه های رادیوی برای انتخاب یکی از گزینه ها 

Checkbox برای انتخاب بیش از یک گزینه 

Ok  دکمه برای تایید فرمان و بستن پنجره 

Apply   دکمه برای اجرای فرمان بدون بستن پنجره 

Cancel   برای لغو اجرای فرماندکمه 

File  واحدی برای ذخیره اطالعات در کامپیوتر 

Folder   مکانی از حافظه برای دسته بندی کردن فایل ها جهت دسترسی سریع به فایل 

My computer  پنجره ای برای نمایش درایو های کامپیوتر 

Control panel  پنجره ای برای تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری 

Drive    قسمتهای ازحافظه هارددیسک . بدین معنی که هارد به علت داشتن حافظه زیاد به قسمتهای

درایو تقسیم می کنند . هر درایو یک نام دارد که یکی از حروف الفبای انگلیسی نام درایو می  کوچکتری با نام

 باشد

My computer   کلیک بر روی هر درایو فولدر ها و  پنجر ه ای برای دسترسی به درایو های یک کامپیوتر و با 

 فایل های آن آشکار می شود.

My document   فولدری که توسط خود ویندوز ساخته می شود که شامل چند زیر فولدر می باشد برای 

 نگهداری فایل ها: 

My picture  فولدری که در my document  قرار دارد برای نگهداری از عکس ها 

Recycle bin  می توان فایل و یا فولدر حذف  برای نگهداری فایل ها و فولدر های حذف شده به طوریکه فولدری

 شده را از این فولدر باز گردانی کرد

 اطالعات در کامپیوتر: 

 اطالعات در کامپیوتر در واحدهای به نام فایل ذخیره می شوند

 حروف و ارقام باشد می تواند حروف ارقام یا ترکیبی از هر فایل الزاما یک نام دارد که

 و ...... doc1 , comp   , 234dd, asb89 مثل

 فایل ها توسط نرم افزارها ایجاد می شوند

 برای ساختن فایل های متنی می باشد.  wordpad مثال نرم افزار
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جهت دسترسی سریع به فایل ها باید فایل ها را دسته بندی کرد . جهت دسته بندی فایل ها از فولدرها 

 ه می شود.استفاد

به عنوان مثال شما می توانید فایل های عکس را در یک فولدر و فایلهای متنی را در فولدر نامه و فایل های 

 موسیقی را را در فولدر موسیقی قرار دهید بدین ترتیب دسترسی به فایل ها بسیار ساده می باشد.

 شیدتوجه داشته باشید که می توانید فولدرها را تو در تو داشته با 

 کار با فولدرها: 

 ایجاد یک فولدر

 روش اول

 درایو مورد نظر را باز کنید-1

 کلیک کنید      file/new/folder _از منوی2

 ساخته می شود.   new folder فولدری با نام-3

 روش دوم

 درایو مورد نظر را باز کنید-1

 کنیدرا کلیک   new /folderایو کلیک راست کنید و سپسردر قسمتی از د-2

 تغییر نام یک فولدر: 

 روش اول

 روی فولدر کلیک راست کنید-1

 کلیک کنید Rename  گزینه-2

 حذف کنید  delete و یا  backspace نام قبلی فولدر را با کلیدهای-3

 نام جدید فولدر را تایپ کنید و کلید اینتر را بزنید.-4

 روش دوم

 رنگ شود(روی فولدر کلیک کنید تا انتخاب شود )تا آبی -1

 را بزنید  f2 کلید -2

 نام قبلی را حذف کنید نام جدید فولدر را تایپ کنید. -3

 روش سوم

 _فولدر را انتخاب کنید1

 را کلیک کنید  file/ Rename از منوی-2

 نام قبلی فولدر را حذف کنید و نام جدید را وارد کنید.-3

  

 فولدرها ک حذف فیل ها یا

 فولدر را انتخاب کنید-1

 روی صفحه کلید را بزنید  delete کلید یا  file/delete هز منوی_2
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ممکن است پیغامی مبنی بر اینکه آیا از حذف فولدر مطمئن هستید آشکار شود با انتخاب -3

یا  Recycle bin   فرمان را تایید کنید.فولدری که حذف شده به محلی دیگری از حافظه به نام  yes گزینهش

 ل می یابد تا چنانچه سهوا فولدری حذف شده باشد بتوان دوباره آن را باز گردانی کرد.سطل باز یافت انتقا

 بازگردانی فولدر حذف شده :

قرار دارد و شکل آیکن آن مشابه یک سطل زباله می   desktop این فولدر در را باز کنید   Recycle bin پوشه-1

 باشد..

 را کلیک کنید  restore شود کلیک راست کنید و سپسروی فایل یا فولدری که قرار است باز یافت -2

 فایل و یا فولدر به مکان اصلی قبل از حذف بر روی هارد باز گشت داده می شود-3

 خالی کردن سطل بازیافت: 

 زمانی که از حذف کامل فایل ها و یا فولدرها مطمئن شدید می توانید سطل باز یافت را خالی کنید

 را کلیک کنید  file / empty Recycle bin از منوی-1

 فرمان را تایید کنید.  yes پس از آشکار شدن پیغام با انتخاب گزینه-2

 سطل باز یافت خالی می شود ودیگر فایل ها و فولدر های آن به این سادگی قابل بازیافت نیستند.-3

 برای کپی کردن فایل ها و فولدرها باید آنها را انتخاب کنید.

 فایل ها و فولدرها: روش های انتخاب 

 یعنی کشیدن و رها کردن دکمه ماوس  drag & drop با عمل     -1

را پایین نگه داشته و با کلیدهای   shift یکی از فایل ها و یا فولدرها را انتخاب می کنیم و سپس کلید     -2

 جهت نما برای انتخاب سایر فایل ها و فولدرها حرکت می کنیم.

را پایین نگه داشته   ctrl انتخاب غیر ترتیبی فایل ها و فولدرها یکی از آنها را انتخاب می کنیم کلیدبرای      -3

 و روی سابر فایل ها و فولدرهای دیگر با ماوس کلیک می کنیم.

 را کلیک می کنیم.  ctrl +a برای انتخاب همزمان تمام فایل ها و فولدرها کلیدهای     -4

 ولدرهاکپی کردن فایل ها و ف

 هدف از کپی کردن فایل ها انتقال یک نسخه از این اطالعات به محلهای دیگری از حافظه می باشد

 ممکن از یک درایو به درایو دیگر یا از یک فولدر به فولدر دیگر باشد.

 روش اول کپی کردن: 

 را کلیک می کنیم  Edit /copy پس از انتخاب فایل ها و فولدرها از منوی-1

 که قرار است فایل ها و فولدرها درآنجا کپی شوند باز می کنیممقصدی -2

 را کلیک می کنیم  paste از منوی-3

 روش دوم کپی کردن: 

 را کلیک می کنیم  copyپس از انتخاب فایل ها و فولدرها از منوی در محدوده انتخاب شده کلیک راست کرده-1

 شوند باز می کنیم مقصدی که قرار است فایل ها و فولدرها درآنجا کپی-2

 را کلیک می کنیم  edit/paste در محل مقصد کلیک راست کرده و گزینه-3

 روش سوم کپی کردن: 
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 را می زنیم  ctrl+c پس از انتخاب فایل ها و فولدرها از کلیدها-1

 مقصدی که قرار است فایل ها و فولدرها درآنجا کپی شوند باز می کنیم-2

 درج کردن مطالب می زنیمرا برای   ctrl+v کلیدهای-3

 انتقال فایل ها و فولدرها: 

با دستور کپی یک نسخه از اطالعات کپی می شود اما با دستور انتقال اطالعات به صورت کامل جابجا می 

 شوند ودر مبدا اثری از آنها باقی نخواهد ماند.

 برای انتقال اطالعات مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید

 روش اول 

 فایل ها و فولذرها را انتخاب کنید     -1

 را کلیک کنید  Edit/cut از منوی     -2

 مقصدی که قرار است فایل ها و فولدر ها به آنجا انتقال یابند باز می کنیم     -3

 را کلیک می کنیم  Edit/paste از منوی     -4

 روش دوم

 فایل ها و فولذرها را انتخاب کنید -1

 را کلیک کنید  cut ب شده کلیک راست کنید و گزینهدر فضای انتخا     -2

 مقصدی که قرار است فایل ها و فولدر ها به آنجا انتقال یابند باز می کنیم     -3

 را کلیک کنید Paste کلیک راست کنید و گزینه     -4

 روش سوم

 فایل ها و فولذرها را انتخاب کنید -1

 روی صفحه کلید را بزنید ctrl+x کلیدهای-2

 مقصدی که قرار است فایل ها و فولدر ها به آنجا انتقال یابند باز می کنیم-3

 را بزنید .  ctrl+v کلیدهای-4

 تنظیمات ویندوز:

 desktop تعویض عکس زمینه

 کلیک راست کنید  desktop در قسمتی از فضای خالی-1

 را کلیک کنید  properties در منوی آشکار شده گزینه-2

 کلیک کنید  desktop روی زبانه-3

 یکی از عکس ها را انتخاب کنید  background از لیست -4

 کلیک کنید apply  روی دکمه -5

 قرار نخواهد گرفت  desktop را انتخاب کنید هیچ عکسی در  none اگر از این لیست گزینه

 :desktop برای قرار دادن عکسی خارج از لیست در زمینه 

 کلیک کنید Browse روی گزینه     -1
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بر روی هارد عکس مورد نظر را انتخاب کنید)برای دسترسی به   look in در پنجره آشکار شده در قسمت     -2

 کلیک کنید در لیست افتادنی درایوها را مشاهده خواهید کرد.  look inدرایوها روی فلش ریز جلوی

 desktop حالتهای قراردادن عکس در

سه گزینه مشاهده خواهید کرد که  combobox کلیک کنید در لیست افتادنی یا  position اگر روی فلش گزینه

 حالت قرار گرفتن عکس را در زمینه تنظیم خواهند کرد

 عکس رال در وسط صفحه قرار می دهد  center حالت

 عکس را کامال به اندازه صفحه نمایش می دهد stretchحالت

 رت کاشی دیوار در کنار هم قرار می دهدعکس انتخابی را به صو  tile حالت

می توانید رنگ حاشیه عکس را   color گزینه  combobox باشد با استفاده از  center چنانچه عکس در حالت

 تنظیم کنید.

 (Screen saverمحافظ صفحه نمایش )  

کامپیوتر کاری انجام زمانیکه که کامپیوتر روشن باشد و کاربر با  نرم افزاری جهت محافظت از صفحه نمایش

ندهد.زیرا که در مانیتورهای قدیمی اگر تصویر برای مدتی روی صفحه ثابت می ماند به مانیتور آسیب وارد می 

شد اما اکنون این مشکل به صورت سخت افزاری حل شده است و این برنامه تقریبا جنبه سرگرمی پیدا کرده 

 است.

 رت اتوماتیک و با تصاویر متحرک اجرا می شودبا تنظیم زمان انتظار؛ این برنامه به صو

  :screen saver تنظیم زمان انتظار برنامه 

 کلیک راست کنید  desktop در قسمتی از فضای خالی-1

 را کلیک کنید  properties در منوی آشکار شده گزینه-2

 کلیک کنید  Screen Saver روی زبانه- 3

 را به دقیقه تنظیم کنید   screen saver زمان اجرا  Waite در قسمت-4

 پس از ده دقیقه کار نکردن با کامپیوتر اجرا می شود. screen saver  را وارد کنید 11مثال اگر عدد 

می توانید هر   screen saver زیر گزینه  combobox می باشد که در  screen saver شامل چند نوع  xp ویتدوز

 کدام از آنها را انتخاب کنید.

برای تنظیم بیشتر   screen saver تنظیم مربوط به خود را دارند که پس از انتخاب نوع  screen saver دام ازهر ک

 کلیک کنید  setting روی گزینه

 مثال :

 قرار دهید  screensaver نام خود را را در

 انتخاب کنید.  3d.text را  screensaver نوع     -1

 کنید کلیک   setting روی گزینه     -2

 حذف کنید delete  عبارت تایپ شده را با کلید  custom text در قسمت     -3

 عبارت جدید مورد نظر را تایپ کنید     -4

  

 تنظیم رنگ پنجره ها و نوار های ویندوز: 
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 کلیک راست کنید  desktop در قسمتی از فضای خالی-1

 را کلیک کنید  properties در منوی آشکار شده گزینه-2

 کلیک کنید  Appearance روی زبانه-3   

 کلیک کنید combo روی  color schemes در قسمت -4   

 کنید  ok یکی از رنگها را انتخاب و - 5     

تغییر  89می توانید شکل ظاهر پنجره ها و نوارها را به شکل ظاهر ویندوز   windows and buttons در گزینه

 انتخاب کنید. windows classic style گزینه دهید برای اینکار 

 ظاهر می شود  color scheme در این حالت تعداد رنگ های بیشتری در قسمت

 وضوح تصویر صفحه نمایش: تنظیم  

 تشکیل شده است  pixel تصویر بر روی مانیتور از مجموعه نقاط بسیار ریزی به نام

تصویر بیشتر می شود و تصویر هم کوچک تر می در یک تصویر هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد وضوح 

 شود

کرد .  می توان به سادگی تعداد پیکسل ها را کم و زیاد  resolution screen با استفاده از نوار لغزان زیر گزینه

نزدیک کنیم تعداد پیکسل ها بیشتر می شود .   more بدین ترتیب که هرچه که نوار لغزان را به سمت گزینه

صفحه مانیتور کوچک تر می شود . توجه داشته باشید که تعداد پیکسل ها زیر نوار لغزان نوشته  وتصویر روی

 می شود .

مورد دیگر اینکه تعداد پیکسل های هر سیستم بسته به قدرت کارت گرافیک آن می باشد. هر چه میزان 

 حافظه کارت گرافیکی بیشتر باشد تعداد پیکسل ها بیشتر می شود.

می توان کیفیت رنگ ها را تعیین کرد هرچه که تعداد بیت ها بیشتر تعیین شود تعداد   color quality در گزینه

 رنگ ها هم بیشتر می شود .

 تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم: 

 می باشد  control panel مرکز تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم پنجره ای به نام

چنانچه منوی استارت شما به صورت دو ستونی تنظیم شده باشد   control panel برای باز کردن پنجره

 در ستون سمت راست منوی استارت قرار دارد.  control panel گزینه

 start/control panel یعنی

 و چنانچه منوی استارت شما به صورت تک ستونی تنظیم شده باشد از مسیر

Start/setting/control panel  را می توان باز کرد. پانلکنترل 

 قابل چیدن می باشند  catgory ویا  classic ایکن های آن به دو صورت  control panel پس از باز کردن

 از گزینه سمت باالی پنجره فرمان )پنجره فرمان پنجره آشکار شده در سمت چپ صفحه نمایش( روی گزینه

Switch to category view  یا گزینه switch to classic view   کلیک کنید تا طرز چیدمان گزینه ها کنترل پانل را

 مشاهده کنید

 مسیرهای تعیین کننده در این جزوه از حالت چیدمان گزینه به صورت زمشسسهز انتخاب شده اند

 بدین معنی که شما پس از باز کردن کنترل پانل در قسمت بالی نوار سمت چپ زیر نوار ابزار ها

 دارید روی آن کلیک کنید. تا چیدمان گزینه تغییر پیدا کند  switch to classic view اگر گزینه
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 : accessibility option گزینه 

 این گزینه تنظیمات ویندوز برای افراد معلول بر عهده دارد .

 نصب برنامه روی سیتم عامل: 

مورد نظر را باز کنید وروی فایل های با گذاشته و فولدر برنامه   CD_ROMرا در درایو  cdبرای نصب برنامه ، 

 کنید.  install و یا  setup نام

سپس مراحل نصب را به ترتیب دنبال کنید . در بیشتر نرم افزار در حین انجام مراحل نصب پنجره برای دریافت  

در فایل های با یا   cd آشکار می شود که این شماره سریال را می توان از روی جلد)            (cd key سریال

 بدست آورد.  serial number  و یا  cd key نام

 : حذف برنامه ها از روی سیستم عامل 

نمی توانید فولدر این برنامه را  توجه داشته باشید که برای حذف نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم 

 حذف کنید باید از طریق زیر برای حذف برنامه نصب شده لقدام کنید.

 برای حذف برنامه ها از روی سیستم عامل می باشد add or remove program گزینه

 اگر روی این گزینه کلیک کنید لیست تمام نرم افزارهای نصب شده بر سیستم را مشاهده می کنید

در    remove       هر نرم افزاری که قصد حذف آنرا دارید روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود . پس از کلیک ، گزینه

نرم افزار از روی سیستم حذف خواهد شد   remove سمت راست آن آشکار می شود با کلیک بر روی گزینه

. 

 Hardware (Add  افزودن سخت افزار جدید به کامپیوتر )با استفاده از گزینه 

افزار توجه داشته باشید که تمام قطعات سخت افزاری که روی سیستم نصب می شوند باید از طریق نرم  

برای سیستم تعریف شوند به این نرم افزار ها درایور گفته می شود به همین دلیل است شما پس از خرید 

 یک

 نیز به شما تحویل داده می شود.  cd قطعه کامپیوتری نرم افزار درایور آن بر روی

ا در یگر نرم افزار آنهبعضی از قطعات بسیار مهم کامپیوتر مثل صفحه کلید و ماوس و مانیتور و بعضی وسایل د

 خود ویندوز قرار دارد و به اصطالح ویندوز آنها را می شناسد و نیاز به نصب دستی ندارند.

اکنون پس از نصب سخت افزار جدید بر روی کامپیوتر از طریق این گزینه می توانید مراحل نصب را دنبال کنید 

 )مراحل نصب در جزوه ویندوز پیشرفته قرار دارد(

 :(date and Time) تاریخ و ساعت سیستم تنظیم 

 کلیک کنید. (date and time) برای تنظیم تاریخ و ساعت سیستم در کنترل پانل روی گزینه

 _ در قسمت ساعت دیجیتالی که در زیر ساعت دایره ای قرار دارد بر روی عدد ساعت کلیک کنید. 1

 د ها را کم و. زیاد کنیدعد  box _ با استفاده از فلش های کوچک سمت راست همین2

 _ برای تنظیم دقیقه و ثانیه به همین روش تکرار کنید3

 را تنظیم کنید. (PM) و برای تنظیم وقت بعد ازظهر (AM) _ برای تنظیم وقت قبل از ظهر4

 روی همین پنجره:   time zone زبانه 

 رسمی گرینویچیا ساعت  (GMT) برای تنظیم ساعت محلی کشورها با ساعت رسمی دنیا یا

است بدین معنی که ایران در نیمکره شرقی زمین قرار   3.30+ که اختالف ساعت تهران با ساعت رسمی

 دارد و روز ایران سه ساعت و نیم زودتر شروع می شود.
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 اینترنت برای تنظیم ساعت سیستم از طریق  Internet time زبانه

 : (Mouse)تنظیمات ماوس کامپیوتر 

 کلیک کنید.  mouse پانل روی زبانه_در کنترل 1

 را کلیک کنید  buttons _زبانه 2

اگر تیک دارشود جای کلیک چپ و راست ماوس عوض می  primary and secondary button switch گزینه

 شود

می توانید سرعت دابل کلیک کردن یا همان کلیک مضاعف را تنظیم کنید . هر چه   double click speed گزینه

نزدیکتر کنید سرعت دابل کلیک بیشتر می شود بهتر است که سرعت   (fast) نه نوار لغزان به سمت راستزبا

 دابل کلیک را در وسط قرار دهید.

Turn on clicklock  اگر این گزینه تیک دار شود در هنگام drag & drop   دکمه ماوس قفل می شود و دیگر

 نیازی به نگه داشتن دکمه ماوس نیست

 برای تغییر شکل ظاهر اشاره گر ماوس:  pointer نهزبا 

 را کلیک کنید    pointer _زبانه1

 را انتخاب کنید  normal select _در لیست گزینه2

 کلیک کنید  browse _روی دکمه3

 کلیک کنید.  open _شکل اشاره گر ماوس را انتخاب کنید و روی گزینه4

 کلیک کنید.  apply _روی گزینه5

 اشاره گر ماوس: تنظیمات 

 کلیک کنید  mouse در کنترل پانل رو آیکن

 را کلیک کنید  pointer option زبانه

 می توانید سرعت حرکت اشاره گر ماوس را تنظیم کنید  Select the pointer option در قسمت

روی صفحه نزدیک تر باشد سرعت حرکت اشاره گر ماوس بر   (speed) هر چه دکه نوار لغزان به سمت راست

 بیشتر است

قرار   ok اگر این گزینه تیک دار باشد اشاره گر ماوس پس از انجام کار به صورت خودکار روی گزینه  snap to گزینه

 میگیرد یعنی سرعت انجام کار باال رفته و کاربر نیازی به حرکت دادن اشاره گر ماوس ندارد

 اشاره گر ماوس دنباله دار می شود.تیک دار باشد   display pointer trails اگر گزینه

 را تیک دار کنیم در زمان تایپ اشاره گر ماوس پنهان می شود. hide pointer while typing اگر گزینه

اگر تیک دار باشد زمانی که کلید کنترل   show location of pointer when i press the CTRL key اگر گزینه

دایره ای اطراف اشاره گر ظاهر می شود تا محل اشاره گر را به اطالع کاربر روی صفحه کلید را فشار دهیم 

 برساند.)کاربرد برای افراد کم نابینا(

 :(Power option)تنظیم مصرف برق کامپیوتر 

در این قسمت شما می توانید کامپیوتر را طوری تنظیم کنید که که زمانیکه که کامپیوتر در حال استراحت است 

 آن به حداقل برسد اما کامپیوتر خاموش نشودمصرف برق 

زمانیکه کا مپیوتر در این حالت قرار بگیرد مصرف انرژی آن به حداقل رسیده یعنی بیشتر  Stand by اصطالح

 اما کامپیوتر هنوز خاموش نشده است)به اصطالح کامپیوتر به خواب می رود( وسایل آن خاموش می شوند 
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 کنید کنترل پانل را باز       .1

 کلیک کنید  power option روی گزینه       .2

 کلیک کنید power schemes روی زبانه       .3

زمان انتظار برای خانوش شدن مانیتور تنظیم کنید )بدین معنی که مثال   turn off monitor در قسمت       .4

دقیقه خاموش می  5مانیتور کامپیوتر پس از اگر شما با با کامپیوتر کار نکنید   after 5 minutes پس از تنظیم

 شود و با زدن اولین کلید روی صفحه کلید دوباره مانیتور روشن می شود

 می توانید تنظیم کنید که هارد دیسک هم خاموش شود.  turn off hard disk در قسمت       .5

 )سایر گزینه در ویندوز پیشرفته توضیح داده شده است(

  

d languages) Regional an )نصب زبان فارسی برای کامپیوتر: 

 برای نصب زبان فارسی سیستم مراحل زیر را دنبال کنید

 کنترل را باز کنید

 کلیک کنید  regional and languages روی گزینه

 کلیک کنید  languages روی زبانه

حتما تیک   install files for complex script and right to left languages برای نصب زبان فارسی باید گزینه

ویندوز   cd کامپیوتر  apply دار باشد. اگر تیک ندارد و شما هم اکنون آنرا تیک دار کرده اید پس از کلیک بر روی

 کلیک کنید. ok  قرار دهید. وروی گزینه  cd_rom را در درایو  cd windows xp از شما می خواهد. که باید

 ا بایدپس از نصب فایلها شم

 کلیک کنید.  details روی گزینه

 کلیک کنید  add در پنجره آشکار شده روی گزینه

 کلیک کنید  ok را انتخاب و  farsi زبان  input languages در پنجره بعدی در قسمت

 apply .کنید 

 :(keyboard) نظیمات صفحه کلیدت 

 کلید تنظیمات خاصی ندارددر مقابل ماوس که گزینه های زیادی برای تنظیم دارد صفحه 

 کنترل پانل را باز کنید

 کلیک کنید  keyboardروی گزینه

 زمان شروع بکار کلید نگه داشته شده را تنظیم کنید  repeat rat در قسمت

نزدیکتر باشد زمان تاخیر تکرار کلید نگه داشته شده کوتاه تر است این بدین   fast نوار لغزان هر چه به گزینه

را نگه داریم پس از گذشت یک ثانیه   a نزدیک کنیم و فرضا کلید  fast که اگر نوار لغزان را به گزینهمعنی است 

تایپ می شود)این گزینه برای تنظیم صفحه کلید جهت   aaaaaaaaaaaa شروع به تکرار می کند و  a کلید

 کلید تکرار نشود(افراد معلول است که اگر با تاخیر دستشان از روی صفحه کلید بلند شد تایپ 

 کنترل پانل: سایر گزینه های 

کنترل پانل شامل گزینه های دیگری نیز می باشد که فقط به کار آنها اشاره کرده و توضیح جزئیات را به جزوه 

 ویندوز پیشرفته موکول می کنیم(
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Display   این گزینه کامال توضیح داده شده است )همان پنجره کلیک راست در  desktop  و 

 می باشد(  properties گزینه

  .Font 

 می باشد  برای نصب فونتهای بیشتر بر روی سیستم  

 Game controllers 

 برای نصب دسته بازی کامپیوتری بر روی سیتم می باشد

 Taskbar and start menu 

 برای تنظیم منوی استارت و نوار وظیفه می باشد

 Net work connection    

 ینترنت استفاده می شود.جهت اتصال به ا

 تنظیم چیدن آیکن ها در پنجره: 

 آیکن ها در پنجره را می توان تنظیم کرد حالت چیدن

 آیکن ها را می توان به چهار حالت در پنجره چید 

1.       thumbnails  آیکن ها به صورت بسیار بزرگ در پنجره نمایش داده می شوند از مسیر(view/thumbnails) 

2.       tiles   اگر این حالت را انتخاب کنید آیکن ها به صورت چند ستونی در پنجره چیده می شوند 

 (view/tiles)از مسیر

3. icon  اگر این گزینه انتخاب شود آیکن ها در حالت معمول در پنجره چیده می شوند 

4 . list  شوند اگر این گزینه انتخاب شود آیکن ها به صورت لیست شده نمایش داده می 

5 . details  اگر این گزینه انتخاب شود آیکن ها همراه با تاریخ ساخت آنها نمایش داده می شود 

  

 مرتب کردن آیکن ها در پنجره :

 برای مرتب کردن آیکن ها مسیر زیر را دنبال کنید

 را کلیک کنید   view /arrange icon by از منوی

 یکن ها بر اساس نام چیده شوندباعث می شود که آ  name . انتخاب گزینه 2

 باعث می شود آیکن ها بر اساس اندازه حافظه مرتب شوند  size . انتخاب گزینه 3

 باعث می شود آیکن ها بر اساس تاریخ ساخت مرتب شوند  date . انتخاب گزینه 4

 باعث می شود آیکن ها بر اساس آخرین تغییرات مرتب شوند  modify . انتخاب گزینه5

  

 فایل ها و فولدرها: . ع از میزان حافظه درایوهااطال

 برای اطالع از میزان حافظه درایوها مسیر زیر را دنبال کنید

 را باز کنید  my computr پنجره

 روی درایو مورد نظر کلیک راست کنید
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درایومی  در پنجره آشکار شده در نمودار دایره ای ریا، رنگ آبی نشان دهنده میزان حافظه استفاده شده 

 که بر اساس بایت و گیگا بایت هم نوشته شده است  (used space)باشد

 که بر اساس بایت  (free space) درایو می باشد رنگ صورتی نشانه حافظه آزاد 

capacity ظرفیت کل درایو می باشد 

 برای اطالع از حجم فایل ها به ترتیب زیر عمل کنید : 

 مورد نظر کلیک راست کنیدروی فایل یا فولدر        .1

 کلیک کنید  properties گزینه       .2

 آن نوشته شده است.  size حجم فایل و یا فولدر در قسمت       .3

 سایر امکانات ویندوز: 

 windows media player پخش فایل های صوتی تصویری با استفاده از نرم افزار

 نیازی به نصب جداگانه آن نیست این نرم افزار همراه با ویندوز نصب می شود و

  

 اجرای نرم افزاراز مسیر :

Start/all program/windows media player 

 را کلیک کنید.  file/open پس از اجرای نرم افزار از منوی

 مسیر فایل را دنبال کنید   look in در پنجره آشکارشده در قسمت

 شود( فایل را انتخاب کنید )روی آن کلیک کنید تا رنگی

 کلیک کنید  open روی گزینه

 فایل شروع به پخش می شود

خانگی دارید.که   cd همان دکمه های است که روی کنترل دستگاه  media player گزینه های تنظیم پخش در

 از آنها استفاده کنید می توانید به سادگی 

 نکته مهم : 

 مسیر زیر استفاده کنیدقرار دارند از   cd برای پخش فایل های تصویری که بر روی

1.       cd  را در درایو cd_rom  قراردهید 

2.       my computer  را باز کنید 

 دابل کلیک کنید تا باز شود  cd روی دایو       .3

 را باز کنید فایل های قابل پخش در این فولدر قرار دارند.  MPEGAV فولدر       .4

 کنید روی یکی از فایل ها کلیک       .5

  

 استفاده از ماشین حساب ویندوز:

 Start/all program/accessories/calculator  را کلیک کنید تا ماشین حساب اجرا شود 

  



26 
 

 استفاده از نرم افزار نقاشی در ویندوز:

Start/all program/accessories/paint  ر سمت را کلیک کنید تا نرم افزار اجرا شود با استفاده از ابزارهای که د

 راست پنجره قرار دارد شروع به نقاشی کنید رنگ ها هم در پایین صفحه وجود دارند.

  

 استفاده از بازی های ویندوز:

 پس از نصب سیستم عامل ویندوز چند بازی بر روی سیستم شما نصب می شود

 برای اجرای بازیها از مسیر زیر استفاده کنید

Start/all program/gam/  مورد نظر کلیک کنید .سپس روی بازی 

  

Shortcut  : چیست 

Shortcut  راهی میانبر برای اجرای سریع برنامه می باشد 

دارید و الزم است هر چند دقیقه یکبار به این فولدر سر بزنید   d در درایو  test مثال اگر شما یک فولدر به نام

فولدر در   shortcut و با کلیک بر روی این ایجاد کنید  desktopاز این فولدر در  shortcutبهتر است که یک

 مراجع کنید  d باز خواهد شد.و نیازی نیست که به درایو d درایو

  

 : shortcut مشخصات آیکن

 داشتن فلشی در سمت چپ آن است       .1

 آسیبی به فولدر و یا برنامه اصلی نخواهد رسید shortcut با حذف       .2

  

 : shortcut ساختن

 برنامه و یا فایل و یا فولدر کلیک راست کنیدروی 

 را کلیک کنید  sendto/desktop (creatshortcut) گزینه

 ایجاد شده است  desktop در  shortcut بدین ترتیب

 برنامه یا فولدر را اجرا کنید  shortcut حاال می توانید با کلیک بر روی

 

 

 

 

 

 Microsoft Wordآموزش 
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 :، باز کردن  و ایجاد فایل جدید  ذخیره سازی
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File>New>Blank documentایجاد فایل جدید 

File >> Save As ذخیره سازی 

File > Open باز کردن فایل 

 

 

 Home>Fontقالب بندي دقیق متن       

 

 

 

      :        Page setup:تنظیمات صفحه

 page Layoutدر قسمت 

    

                Marginحاشیه                  

                    Gutterشیرازه  

 

Orientention: 

 Landsapeافقی 

 portrait عمودی 

 

size paper 

                                                                                                                                                                                ابعاد کاغذ

Columns    

 می توان انتخاب کرد  و راست وچپ چین این نوشته ها را  نوشته ها را به یک تا سه ستونی

  

 در قسمت پایین ، سمت راست این پنجره پیش نمایش کاغذ انتخابی دیده می شود

 

 
 

 

 . ی براي همیشه باقی می ماندتنظیمات انتخاب Default در صورت کلیک بر روي 

----------------- 

 ruler                                                                                        View            خط کش ها



29 
 

       فعال یا غیر فعال کردن خط کش ها 

 .مرز آبی رنگ قبل از خط کش ها نشان دهنده حاشیه صفحه است

 

 

 

 Home> Paragraphتنظیمات مربوط به پاراگرف:          

 

 

 

 

Alignment تراز بندی 

 دو نوع تراز بندی وجود دارد. تراز بندی  چپ  برای متن های التین و راست برای متن های فارسی

Word  جهت متن (direction) .را به صورت اتوماتیک تعیین می کند 

 

Indentation تو رفتگی 

Before text  تو رفتگی از سمت چپ 

After text تو رفتگی از سمت راست 
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   Single                  حالت پیش فرض

     1.5Line 5.1 برابر 

     Double                  دو برابرLine Spacing 

   At least    حداقل 

 Exactly  اندازه دقیق 

Multiple چند حالته 

                         

First line تو رفتگی برای خط اول پاراگراف Specianl                                       

Hanging  تورفتگی مربوط به خطوط دیگر پاراگراف 

 

Before  فاصله از پاراگراف قبلی Spacing 

After فاصله از پاراگراف بعدی 

 چند نکته قبل از شروع به تایپ !

  بگذارید.  (right)را راست  alignو  (right to left)را راست به چپ  direction در صورت تایپ فارسی حتما  -

 Enterدر یک پاراگراف برای رفتن به خط بعد از کلید استفاده کنید. پس  Enterبرای ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید  -

 استفاده کنید. Shift+ Enterبرای رفتن به خط بعد از قی می کند. آن خط را یک پاراگراف تل wordاستفاده نکنید زیرا  

 استفاده کنید. Ctrl+ Enterبرای شکست صفحه  )رفتن به صفحه جدید( از  -

 

 روش های کپی :

 ، سپس :   (highlight)می کنیم  بابتدا متن مورد  نظر را انتخا

 را انتخاب می کنیم.  Copy:  راست کلیک کرده  و  1روش 

 می کنیم. برا انتخا  copy، گزینه   Home: از منو 2روش 

 Ctrl+ C:  3روش )روش سریع (

 کردن متن کپی شده :  pasteبرای  

 را انتخاب می کنیم.  pasteراست کلیک کرده  و  -1

 می کنیم. برا انتخا paste، گزینه   Homeاز منو  -2

 Ctrl + V )روش سریع ( -3
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 همانند کپی است اما متن انتخابی به جای کپی ، جابه جا می شود. (Cut)روش های انتقال 

 کرد. )کشید( Dragمی توان مستقیما متن انتخابی را  لبرای عمل انتقا

Insert picture   

 برای وارد کردن تصویر از این گزینه استفاده می کنیم. با وارد کردن تصویر نوار ابزار

picture فعال می شود 

 

Insert > picture > from file 

 

Automatic معمولی 

Grayscale    تصویر خاکستری Color 

Black & white  تصویر سیاه و سفید 

Washout    تصویر مات 

 

 ایجاد کادر و پس زمینه برای صفحه

Page layout > Page Borders  

تنظیمات برای تمام صفحات انجام   page borderتنطیمات برای یک پاراگراف انجام می شود اما در تب   Bordersتوجه : در تب 

 می شود.

 ترسیم جدول

Insert > Table 

 نکته : قبل از رسم جدول ، جهت متن را تعیین کنید ، در غیر این صورت جدول چپ چین می شود !

 برای حرکت بین خانه های جدول 

 استفاده کنید. shift+Tabاستفاده کنید و برای برگشت به خانه قبل از  TABبرای حرکت به سمت جلو از 

 توجه : می توانید با کلید های جهت دار نیز اینکار را انجام دهید.

 به هریک از خانه های جدول یک سلول می گویند.
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 می کنیم. بکشیدن موس سلول ها را انتخابرای انتخاب یک یا چند سلول ، وارد سلول مورد نظر شده ، با 

 حذف سلول ها 

 را انتخاب می کنیم delete cellsروی سلول مورد نظر راست کلیک کرده و 

 

 ادغام کردن سلول ها 

 را انتخاب می کنیم. cells  mergeابتدا سلول های  مورد  نظر را انتخاب کرده ، سپس راست کلیک کرده ، گزینه

 تقسیم کردن سلول ها

باز شده ، تعداد سطر ها و ستون ها  را  splitرا انتخاب می کنیم ، پنجره  spilt cellدر خانه مورد نظر قرار گرفته ، کلیک راست و سپس 

 وارد می کنیم تا سلول به آن تعداد تقسیم شود.

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PowerPoint 
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 Microsoft،منویAll Programs و منوی فرعی Start از منوی . پس از نصب آن باید PowerPoint برای شروع کار با

Office را باز کرده و گزینه Microsoft Office PowerPoint 2010 .را انتخاب کنید 

 کلید کنید. Start بر روی کلید
 کلیک کنید. All Programs روی گزینه

 کلیک کنید. Microsoft Office روی گزینه

 را انتخاب کنید Microsoft Office PowerPoint 2010 از منوی باز شده ، گزینه

 

اجرا شده و شما می توانید محیط آن را مشاهده کنید. قبل از هر چیز بهتر است با قسمت های مختلف این  PowerPoint حاال برنامه
 محیط بیشتر آشنا شوید.

 

  (Microsoft Office Button)دکمه مایکروسافت آفیس -1

گوشه چپ وباالی این برنامه قرار گرفته است و شامل گزینه های متعددی می باشد که به شما امکان ایجاد دکمه ایست که در 

 ، ارسال  (Print)، چاپ  (Save as)و ذخیره به عنوان  (Save)، ذخیره  (Open)موجود  ، باز کردن سند های  (New)یک ارایه جدید

(Send) انتشار ،(Publish)  و بستن(Close)   میدهدرا. 

 

 

  (Ribbon)نوار ابزار اصلی یا ریبون- ۲

 



34 
 

 

 

 

،  (Design) ، طراحی (Insert) ، وارد کردن (Home) خانه  نواری است که در باالی برنامه قرار گرفته و شامل هفت سربرگ اصلی

هر کدام از این سربرگ ها می باشد.  (View) ، و نمایش(Reviw) ، بررسی (Slide Show) ، نمایش اسالید (Animated) انیمیشن
به ما کمک میکنند. در ادامه با قابلیت های … شامل گزینه های دیگری هستند که به ایجاد یک سند جدید، ویرایش و گسترش آن و

 .نوار ابزار اصلی یا ریبون بیشتر آشنا خواهید شد
  

داده میشوند که هرسربرگ مجموعه ای از ویژگیها و با کلیک بر روی هر کدام از این سربرگ ها، ویژگی های معمول برنامه نمایش 

 .ابزارهای طراحی شده برای انجام توابع مختلفی هستند که شما در حال نوشتار و یا ویرایش سند ورد خود استفاده می کنید

 

 .یماین کادر را کادر گروه مینامتعریف کادر گروه : گزینه های مرتبط در هر سربرگ در کادری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که از این پس 

  
 .را نشان میدهد INSERT, Home,  در سربرگ Slide تصویر زیر: کادر گروه

  

 

 

 

  :هفت سربرگ اصلی موجود در ریبون شامل کادر گروه های زیر میباشند

 

 
 

 

 

Home:  Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, Editing 

 کلیپبرد،اسالیدها، فونت، پاراگراف، رسم کردن، ویرایشصفحه اصلی : 
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Insert: Tables, Illustrations, Links, Text, Media Clips 

 وارد کردن : جداول، تصاویر، لینک ها، متن، کلیپ های رسانه ای

  

Design: Page Setup, Themes, Background 

 طراحی : راه اندازی صفحه، پوسته ها، پس زمینه ها

 

Animations: Preview, Animations, Transition to this Slide 

 انیمیشن ها : پیش نمایش، انیمیشن، انتقال به این اسالید

  

Slide Show:  Start Slide Show, Set Up, Monitors 

 نمایش اسالید : شروع، راه اندازی، ارایه ها

  

Review:  Proofing, Comments, Protect 

 ن: تصحیح، نظرات، محفاظتنقد کرد-مرور

  

View: Presentation Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros 

 نمایش : نوع نماش ارایه ، نمایش / عدم نمایش، زوم، پنجره ، ماکروها

 

 

 (Quick Access Toolbar) نوار ابزار دسترسی سریع -۳
 .کنار دکمه مایکرو سافت آفیس نمایش داده میشودنوار ابزار دسترسی سریع، نواری است که به صورت پیش فرض در 

 

 

 

 

 شاین نوار امکاناتی را که کاربر در زمان کار با این نرم افزار بدان احتیاج بیشتری خواهد داشت را به صورت نواری در باالی تصویر نمای

یگر را از بین برده و تنها با یک کلیک میتوانید و باز کردن گزینه های د  میدهد بگونه ای که نیاز شما به رجوع به گزینه های تنظیمات
یا بازگشت به یک حرکت قبل ،  undoیا ذخیره ،  save به گزینه های دلخواهتان دسترسی داشته باشید )بطور پیش فرض گزینه

redo عقب برگردانده باشیم  را در خود جا داده است که این گزینه در زمانی استفاده می گردد که حرکت و یا حرکاتی را به اشتباه به
 .و حال می خواهیم این حرکات را یک به یک به جای خود بازگردانیم

  

باید بر روی فلش کوچکی که در کنار این نوار قرار دارد   برای اضافه و یا حذف کردن گزینه ها و یا ابزار های نوار ابزار دسترسی سریع،
 می خواهید در این نوار ابزار گنجانده شوند را تیک دار نمایید . کلیک کرده و از پنجره باز شده، گزینه هایی را که

نوار ابزار دسترسی سریع را به زیر نوار ابزار  show below the ribbon برخی از این گزینه ها در تصویر پایین ذکر شده اند. با انتخاب
نوار ابزار را از صفحه پیش رو   Minimize the ribbon نههمچنین میتوانید از پنجره باز شده با انتخاب گزی(. 2منتقل کنید و بلعکس)

 .نوار را به حالت اولیه برگردانید  کوچک کنید که تنها گزینه های اصلی را نمایش میدهد و با برداشتن تیک آن
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 ((Slideاسالید -4

 .قرار میگیرد… در این ناحیه اطالعات، داده ها، جداول، تصویرها و

 

  (Slide/Outline)اسالیدپنجره انتخاب 

این پنجره که بصورت کادری در کنار صفحه اسالید جاری نمایش داده میشود امکان دسترسی و انتخاب سریع یک اسالید را برای 

 .میباشد  Outlineو  Slidesکاربر فراهم خواهد کرد. این پنجره دارای دو گزینه
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  (Status Bar)نوار وضعیت -5

در پایین صفحه پاورپوینت قرار گرفته است و از سه قسمت اصلی تشکیل میشود که این سه قسمت به ترتیب واز نوار وضعیت 

 :سمت راست عبارتند از

 
 

 اولین گزینه از سمت راست نوار بزرگنمایی صفحه قرار گرفته است

 
 

 .نمایش اسالیدها و حالت نرمال میباشددومین قسمت نوار وضعیت متشکل از سه حالت مختلف نمایش صفحه مانند تمام صفحه، 

 
 .میباشد… سومین قسمت شامل اطالعات ارایه جاری مانند، شماره اسالید جاری، تعداد اسالید های موجود در ارایه جاری و زبان و

 
  (Note Page)پنجره یادداشت- 6

کاربر ارایه )مجری نمایش دهنده طرح( در این پنجره برای این پنجره دقیقا باالی نوار وضعیت و زیر پنجره اسالید قرار دارد و شخص 

 یادآوری، توضیح و تذکرو.. خود یادداشتی را بنویسد
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که در سمت چپ صفحه قرار گرفته اند. چهار نمای دیگرنیز برای  Outline و Slides ی برگه دو جز به ،PowerPoint در برنامه

، ای Slide Show و Normal View ، Slide Sorter View ، ReadingViewعبارتند از:نمایش اسالیدها وجود دارند که 
 چهارنما با استفاده از کلید های کوچک موجود در سمت راست نوار وضعیت که با کادر قرمز مشخص شده اند، قابل دسترس می باشند.

 

 
 

ر گرفته است. در این قسمت به ترتیب از چپ به راست سه ابزار بنام در انتهای سمت راست نوار وضعیت ابزارهای مزبوط به بزرگ نمایی قرا
 قرار گرفته اند که در ادامه با این ابزار ها آشنا می شوید. Zoom Level،Zoom Slider، Zoom to Fit های
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وجود در آن می توانید میزان پنجره ای بر روی صفحه ظاهر می شود که با استفاده از گزینه های م Zoom Level با کلیک بر روی ابزار
 بزرگ نمایی را تعیین کنید.

 کلیک کنید. Zoom Level روی ابزار
 

 
 

در این پنجره به Percent گزینه های متعددی را برای بزرگ نمایی در اختیار شما قرار می دهد. قسمت Zoom پنجره بزرگ نمایی با

موجب  100% صورت یک عدد بر حسب درصد تعیین کنید. انتخاب یک عدد بزرگترازشما کمک می کند که بتوانید میزان بزرگ نمایی را به 

می شود. در اینجا ما  Zoom Out موجب عمل کوچک نمایی یا 100% و انتخاب یک عدد کوجکتر از zoom in عمل بزرگنمایی یا
 می خواهیم بزرگ نمایی اسالید را به دو برابر افزایش دهیم.

 د.کلیک کنی 200% روی گزینه
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ر ت مشاهده میکنید که بزرگ نمایی اسالید دو برابر شده است. حاال بهتر است، بزرگ نمایی اسالید را به حالت قبل بازگردانیم. ولی راه ساده
ر صفحه د می باشد. با کلیک بر روی ای ابزار ، بزرگ نمایی اسالید به گونه ای تغییر میکند که تمام اسالید Zoom to Fit استفاده از ابزار

 دیده شود.

 کلیک کنید. Zoom to Fit روی کلید
 

 
 

می باشد که توسط کادر قرمز  Zoom Slider به منظور بزرگ نمایی مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار PowerPoint ابزار دیگریکه در
باشد که لغزاندن آن به سمت عالمت مشخص شده است. این ابزار شامل یک کلیک لغزان و دو عالمت مثبت و منفی در دو طرف آن می 

منفی موجب کوچک نمایی اسالید می شود . همچنین برای بزرگنمایی و کوچک نمایی می توانید مستفیما روی عالمت مثبت و منفی نیز 
 کلیک کنید.



41 
 

 

 
 Insert سربرگ امکانات

 :دارد وجود مهمی و زیاد های گروه سربرگ دراین

tables:رود می کار به دلخواه ابعاد در جدول کردن اضافه برای گروه این. 

 Images:مادهآ های عکس و کامپیوتر داخل های عکس از شود می شود می استفاده نمایش به عکس انواع کردن اضافه برای گروه این 
 .کرد استفاده عکس وآلبوم پوبنت پاور

 این های عکس و گرفت عکس صفحه از  شات اسکرین وسیله به توان می چنین هم
 .است شده تهیه وسیله همین به نیز وبالگ

Illustrations :است آماده های شکل کردن اضافه به مربوط اول بخش. شود می مشاهده بخش سه گروه این در. 

 به........ و هرمی و ای شاخه های نمودار و نامه شجره دادن نشان برای که است.......  و ها هرم و ها نمودار و ها شکل به مربوط دوم بخش
 .رود می کار

 .شود می استفاده ها نمودار انواع دیگر و ای دایره و هرمی و شکسته و ای میله آماری های نمودار برای چارت یا سوم قسمت از
 در رابطه این در که کنیم می اکسل وارد را خود اطالعات نمودار کردن درست برای

 .گیریم می یاد بیشتر وبالگ دیگر مطالب

Links :آن روی گرا که بدهیم امکانی پوینت پاور محتویات سایر و ها نوشته و ها شکل به توانیم می بخش این های گروه زیر وسیله به 
 .شویم داده ارجاع  دلخواه نمایش یک یا و فایل یک و اینترنتی آدرس یک به کنیم کلیک

Text :و سرصفحه کردن اضافه امکان طور همین دارد وجود  نوشتاری های جلوه و نمایش به نوشته کردن اضافه امکان گروه این در 
 .شویم می آشنا بیشتر آنها با بعدا که پاصفحه

Symbols :ندارد وجود کیبورد در که های عالمت و ها نماد یا و کنیم وارد مختلف های فرمول میتوانیم آن در. 

Media:بر موجود های ایلف یا کامپیوتر های فایل از تواند می که کنیم اضافه نمایش به صوتی و ویدیویی فایل توانیم می قسمت این در 
 .باشد وب

 ذخیره سازی و آشنایی با قسمت های دیگر پاورپوینت

http://powerpointtraining.persianblog.ir/post/7/
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است یک نمایش که قبال ایجاد شده است را باز کنید تا آشنا شدید، حاال بهتر  PowerPoint تا این مرحله با قسمت های مختلف محیط

استفاده  File واقع در منوی Openنیز آشنا شوید، برای باز کردن یک نمایش می توانید از گزینه PowerPoint با سایر قسمت های

 کنید.

 کلیک کنید. File روی کلید

 

 

 راانتخاب کنید. Open از منوی باز شده گزینه

 
 

باز می شود که با استفاده از آن می توانید فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید. توجه کنید  Open ، پنجره ی Open گزینه یبا انتخاب 

 و .... وجود دارد. Desktop ،Documents که سمت چپ این پنجره گزینه های برای دسترسی به شاخه های پر استفاده نظیر

 روی فایل مشخص شده دابل کلیک کنید.
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واقع در سمت چپ  Slides همانطور که مشاهده می کنید فایل مورد نظر باز شده و اسالیدهای موجود در آن ، در برگه ی

 نیز نگاهی بیندازیم. Outline نمایش داده شده اند. حاال بهتر است به محتویات برگه PowerPoint محیط

 کلیک کنید. Outline روی برگه

 

 
 

می توانید متون موجود در اسالیدها را مشاهده کنید، این برگه برای کار بر روی عناوین و مطالب موجود در اسالیدها  Outline در برگه
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 بسایر مناسب می باشد.

 کلیک کنید. Slides روی برگه ی

 

 
 

هید. مایش اسالیدها را تغییر دهمانطور که قبال گفته شده، با استفاده از چهار کلید موجود در سمت راست نوار وضیعت می توانید نمای ن

در هر زمان تنها یک اسالید که  Normalفعال می باشد. در نمای Normal در حالت پیش فرض نمای عادی یا PowerPoint در

 انتخاب شده است. نمایش داده شده و شما می توانید آن را ویرایش کنید. Outline یا Slides در برگه ی

 کلیک کنید. Slide Sorter روی کلید مربوط به نمای

 

 
 

زمان و در کنار هم مشاهده کنید. این نما بیشتر برای عملیاتی هم را نمایش از اسالید چندین ،Slide Storter شما می توانید در نمای

 Reading از قبیل حذف یا مرتب سازی اسالید ها و نیز افزودن جلوه های تصویری به اسالیدها مفید می باشد. اکنون به نمای
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View .نگاهی می انداریم 

 ، که با فلش مشخص شده است ، کلیک کنید. Reading View روی کلید

 

 
 

، اسالید ها به همراه جلوه های تصویرشان به نمایش در می آیند. کلید های موجود در پایین این نما به شما  Reading View در نمای

 را مرور کنید. این امکان را می دهند که بتوانید اسالیدهای

 ،که با فلش مشخص شده است، کلیک کنید. Slide Show روی کلید

 

 
 

 در که تفاوت این با آیند، می در نمایش به تصویری های جلوه و اسالیدها ،Reading View هم مانند نمای Slide Show در نمای

این نما، اسالید ها بصورت تمام صفحه نمایش داده می شوند. . در واقع در شوند می داده نمایش صفحه تمام بصورت ها اسالید نما این

را فشار دهید و یا از گزینه منویی که با کلیک بر روی آیکون پایین صفحه ظاهر می شود، استفاده  Esc برای خروج از این نما باید کلید
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 نمایید.

 را از صفحه کلید فشار دهید. Esc کلید

 ز گردیمبا Normal برای ادامه بهتر به نمای

 کلیک کنید. Normal روی کلید نمای

 

 
 

 Black and می توان اسالید ها را به صورت سیاه و سفید نیز نمایش داد. برای این منظور از گزینه PowerPoint در

White واقع در برگه View استفاده کنید.روی برگه ی View .کلیك کنید 
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سیاه و سفید درآمده است.از این نما می توان به عنوان پیش نمایش چاپ سیاه وسفیداسالید توجه کنید که این اسالید چگونه به حالت 

 اضافه شده است استفاده کنید. Ribbon که به Back to Color Viewاستفاده کرد. برای رنگی کرئن مجدد اسالید از کلید

 کلیک کنید. Back to Color View روی کلید

 

در هنگام 

برای انتقال به اسالید های قبلی یا بعدی می توانید از نوار لغزان عمودی که در سمت راست صفحه وجود دارد استفاده  کار با اسالیدها .

کنید، در این حالت در هنگام حرکت بین اسالید ها،یک کادر توضیح ظاهر میشود که شماره اسالید در حال نمایش را نشان میدهد. زمانی 

قه نمایش اسالید بیشتر باشد.یک نوار لغران افقی نیز در پایین ظاهر میشود. شما همچنین میتوانید با که عرض یک اسالید از عرض منط

 کلیک بر روی پیش نمایش اسالیدها در چپ صفحه، اسالید مورد نظر خود را مشاهده کنید.
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رکت عمودی قرار دارند میتوانید بین اسالیدها حهمچنین، با کلیک بر روی کلید های اسالید قبلی و اسالید بعدی که در پایین نوار لغزان 

الید سکنید. البته با استفاده از این کلید ها ، هر بار فقط به اندازه یک اسالیدبه جلو یا عقب جابجا خواهید شد. برای مثال، در حال حاضر ا

 فلش توسط که ،Next Slide ر روی کلیددر حال نمایش میباشد و ما می خواهیم به اندازه یک اسالید به جلو حرکت کنیم.ب 1 شماره

 .کنید کلیک است، شده مشخص

اکنون 

با یک حاشیه نارنجی رنگ  Slides قت کنید که اسالید فعلی در برگهدظاهر شده است.  2همانطور که مشاهده می کنید اسالید شماره 

 مشخص شده است.

راه دیگر 

از صفحه کلید می باشد. بهتر است این روش را هم  Page Up و Page Down برای جابجایی بین اسالید ها، استفاده از کلید های

 را فشار دهید تا به اسالید قبل بازگردید. Page Up امتحان کنیم.کلید
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آشنا شدید. اجازه دهید این نمایش را  PowerPoint به این ترتیب، مجدداسالید اول نمایش داده شده است. حال که با محیط نرم افزار

استفاده کنید و یا بر روی  File واقع در صفحه Save یره کرده و بعد آن را ببندیم. برای ذخیره سازی یک نمایش،می توانید از دستورذخ

 کلیک کنید. Save کلیک نمایید.روی کلید Quick Access از نوار ابزار Save کلید

 

 
 

 را انتخاب کنید. Close گزینه ،File فحه، کافیست از ص PowerPoint برای بستن یک نمایش، بدون خروج از

 کلیک کنید. File روی کلید
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در 

 را انتخاب کنید. Close صفحه باز شده گزینه

 

شما  

 گردی نام یک با راحتی وآن کرده تهیه نیز پشتیبان نسخه یک خود فایل از ،File واقع در صفحه Save As می توانید با استفاده از گزینه

 .نمایید ذخیره دیگر محل یک در و

 کلیک کنید. File روی کلید

 را انتخاب کنید. Save As گزینه
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باز شده است.این پنجره دارای گزینه های زیادی برای ذخیره سازی و ساماندهی فایل ها و پوشه ها می باشد.  Save As اکنون پنجره

ی مقاصد دیگری استفاده میشود.برای مثال ، شما میتوانیدیک برا Save As است اما از پنجره Open نمای ظاهری این پنجره مانند پنجره

 کپی پشتیبان از فایل نمایش خود تهیه کنیدو آن را بعنوان پایه ای برای نمایشهای دیگر مورد استفاده قرار دهید. 

 

  سومفصل 
 

 :تعریف کتابخانه

های مکتوب، دیداری و شنیداری و الکترونیکی با استفاده از خدمات پیشینهسازی، حفاظت و اشاعه است که با ذخیرهاجتماعی  کتابخانه نهادی

  .کارکنان آموزش دیده در خدمت تعلیم و تربیت و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است

 :ویژگیهای کتابخانه سنتی

 غالباً موجودیها به صورت چاپی هستند .

 استها انجام نشدههای کتابخانهای روی فعالیتشود، و هیچ کار رایانهخدمات اطالعاتی بصورت دستی انجام میای و ارائه کلیه عملیات کتابخانه

 ها معموالً دستی است .فرایند سازمانی و مدیریت در این کتابخانه

 پذیرد .میها که ماهیتا دستی هستند صورت ها، کارت برگهفرایند بازیابی اطالعات بر مبنای استفاده از نمایه

ها، ههمیشه در دسترس نبودن مواد اطالعاتی به دلیل استفاده همزمان آن سند توسط استفاده کننده دیگر بدلیل محدودیت ساعات کار اغلب کتابخان

 ها معموالً محدود استزمان استفاده از این کتابخانه

به  های محلیر رسانهسای یا کاغذ جای به اسناد آن در که است ایکتابخانه( الکترونیکی) دیجیتال کتابخانهتعریف کتابخانه دیجیتال:

 فردی هر که صورت این به. است الکترونیکی استفاده نیز و الکترونیکی شکل به مدارك ذخیره هاکتابخانه این اساس. اندشده ذخیره الکترونیکی شکل

 رو این از. دکن پیدا دسترسی عظیم کتابخانه به تمامی اطالعات یك وتر معمولی و یك خط تلفن بتواندکامپی یك از استفاده با ازجهان نقطه هر در

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


52 
 

مات و ساختارهای اطالعاتی که باعث ها قرار داد. مجموعه روشها، خدکتابخانه نوع این در حافظه واحدهای در و کرده آوریجمع را منابع است کافی

  دارد نام دیجیتال کتابخانه شوند، ارائه گسترده و سریع، آسان، دسترسی با نوین فناوری یك قالب در اطالعات شوند تامی

 هاسیرتحول کتابخانه

 استنشده انجام آن روی ایرایانه کار هیچ که چاپی صورت به موجودی:  کتابخانه سنتی

 عدادیت با چاپی شکل به عمده بطور موجودی ای،رایانه...  آوری فراهم امانت، نویسی، فهرست کتابخانه، هایفعالیت کردن خودکار:  کتابخانه خودکار

 منابع محدود

 . است متعارف و الکترونیکی شکل دو به منابع فشرده، دیسك شبکه خودکار، کامالً هافعالیت:  کتابخانه الکترونیکی

 های گستردهکتابخانه دیجیتال: کامالً خودکار، تمام منابع به شکل دیجیتال در آمده، شبکه محلی فیبرهای نوری با سرعت باال و دستیابی به شبکه

 تامین دستیابی به منابع، کتابخانه بدون منابع  : کتابخانه بدون دیوار با کتابخانه مجازی

 آشنایی با انواع رده بندی 

 مخصوص کتابخانه های پزشکی  NLMرده بندی 

 مخصوص کتابخانه های دانشگاهی غیر پزشکی  LCرده بندی 

 مخصوص کتابخانه های عمومی DDCرده بندی 

 NLMرده بندی 

NLM نشانه ی رده بندی آن مرکب است. علوم پیش بالینی زیر حروفQS-QZ وموضوعات بالینی زیر حروفW .دسته بندی شده اند 

 

 

 DDCدی دیویی یا رده بن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://image3.slideserve.com/7010816/slide10-n.jpg
https://image3.slideserve.com/7010816/slide10-n.jpg
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 روش دیویی )دهدهی/ اعشاری(:

  م( است.1873مبدع این روش ملویل دیویی آمریکایی ) 

 دیویی پایه اصلی و نظام رده بندی دهدهی دیویی، همه رشته های دانش بشری است. 

 این رده بندی ساختار کامال فلسفی و منطقی دارد.

اس سروش تنظیم رده بندی، نخست برپایه رده، و سپس بر پایه موضوع وتقسیمهای فرعی، سپس بر مبنای جعرافیایی یا دوره ای و در انتها    بر ا 

 شکل ارائه اثر است 

 های عددی زیر استوار است.ی دانش و طبق عالمتاین نظام براساس تقسیم بندی دهگانه

های ها نیز به زیرمجموعههای ده گانه و هر کدام از آنشوند و هر طبقه نیز به زیرمجموعهی کلّی تقسیم میطبقهدر این روش ابتدا علوم به ده  

 ی دیگر قابل تقسیم اند:های دهگانهزیرمجوعه

 

  (…ها و کلیات )آثار کلی: دایره المعارف، روزنامه 555ـ  555

 وابسته علوم و فلسفه  155ـ  155

                    ادیان  755ـ  755

 اجتماعی علوم  155ـ  155

                                                    شناسیزبان و زبان 255ـ  255

 علوم نظری 055ـ  055

                                                                     علوم عملی 355ـ355

 هنرها 755ـ  755 

                                                                         ادبیات  855ـ  855

 جغرافیا و تاریخ  555ـ  555

شوند. امّا این رده بندی نسبتاً ساده و قابل فهم و به خاطر سپردنش آسان بوده، افزون ارقام این رده بندی در تقسیمات فرعی به تدریج طوالنی می

 .پذیر است و قابل تعدیل و تلفیقبر آن انعطاف 

 ویژگی های رده بندی دیویی 

 اصل سلسله مراتبی

 سادگی استفاده در فرهنگها و زبانهای مختلف 

 امکان پذیر بودن گسترش تقسیمات فرعی بطور نامحدود به مدد نظام دهدهی  

 جامعیت  

 عملی و کاربردی بودن طرح
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 پی در پی بودن شماره ها 

 ر سپاریسادگی امر بخاط 

 روز آمد بودن همیشگی طرح 

  استفاده از انواع فهرستها و جداول 

 

 LCرده بندی کنگره یا 

 معارف و هادانش یهمه روش این در. کنندمی استفاده نظام این  های دانشگاهی آمریکا ازو اغلب کتابخانه ی کنگرهکتابخانه (L.C)روش کنگره 

تر با حرف و های فرعیهای فرعی با دو حرف مشخص شده اند. ردهدهر در و ازحروف یکی با اصلی یطبقه هر کرده، تقسیم طبقه 71 به را بشری

 .آیدمی …ی نویسنده و های رده، شمارهشوند. پس از شمارهعدد نمایش داده می

A کلیات                                      

B ـ دین-فلسفه 

C علوم وابسته به تاریخ              

D تاریخ عمومی و جهان باستان 

E  جغرافیا، مردم شناسی، فرهنگ عامه و غیره  

 H  علوم اجتماعی 

J  علوم سیاسی                  

k  حقوق 

L    ،مؤسسات آموزش عالی در ایران()آموزش و پرورش 

M  موسیقی                     

N   هنرها  

 p زبان و ادبیات              

 Q علوم پزشکی 

S  کشاورزی                    

  Tتکنولوژی 

U   علوم نظامی                  

 V  دریانوردی 

Z   کتاب شناسی 
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 هامعیارهای تفکیك انواع کتابخانه

 اهداف

 وظایف

 وابستگی تشکیالتی و اداری 

 ی استفاده کنندهجامعه

 ی منابعمجموعه

 نیروی انسانی

 مسائل مالی و مشکالت

 گرایش 

  روندهای آینده

 هاوظایف کلی کتابخانه

 اند.پذیر کردن اطالعات و دانشی است که بر روی محلهای مختلف ضبط و ثبت شدهدسترس

 وظایف و کارکردهای کتابخانه )از نظر وظایف و عملکردها(

 ساختار و تشکیالت کتابخانه )از نظر ساختار و تشکیالت(

 

 شوند.قسیم میکتابخانه ها به شکل زیر ت ی استفاده کنندهاهداف، منابع و جامعه ا توجه به ب

 کتابخانه ملی،کتابخانه دانشگاهی،کتابخانه عمومی ،کتابخانه تخصصی 

شمندترین، ی غنای فکری و معنوی هر قوم و ملتی است بنابراین باید ارزدهندههر کشور دارای یك کتابخانه ملی است که نشان کتابخانه ملی:

 معتبرترین و جامعترین کتابخانه آن کشور باشد.

 اهداف :

 وند.شی آثار فکری یك ملت که به صورت مکتوب، دیداری، شنیداری، الکترونیکی و غیره در گذشته و حال منتشر میگردآوری و حفظ کلیه

انی در رسای و اطالعسطح کشور برای گسترش خدمات کتابخانهای در ی فرایندهای کتابخانهریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت کلیهبرنامه

  سطح جامعه.

 وظایف 

 شود.کم یك نسخه از هر اثری که در داخل کشور به هر زبانی و در هر قالبی چاپ و منتشر میگردآوری دست

 گردآوری نسخ خطی مربوط به یك کشور اعم از داخلی و خارجی 

 انتشارات کشورهای دیگر که منطبق با عالیق ملی، دینی و فرهنگی کشور خودی است.کم یك نسخه از گردآوری دست

 شود.تهیه و ارائه فهرستی از کتابها یا دیگر انتشارات که در کشور منتشر می
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 های کشور به صورت نوشتاری و غیر نوشتاری ی فهرستی از کتابها و دیگر انتشارات موجود در کتابخانهتهیه

 اردهای ملی انتشاراتیتدوین استاند

 های کشوراجرای پژوهشهای الزم در زمینه کتابداری و کتابخانه

  ای و آشنا ساختن آنها با پیشرفتهای جدید دانش کتابداری.ها و کتابداران حرفهایجاد امکانات آموزش حین خدمت برای کارکنان کتابخانه

هایشان سنجیده های عظیمی هستند و در بعضی موارد اهمیت آنها بر اساس کتابخانهانههای بزرگ جهان صاحب کتابخدانشگاه کتابخانه دانشگاهی:

 شود.می

 اهداف :

 شود.هایی که در دانشگاه تدریس میهای آموزشی در کلیه رشتهکمك به برنامه

 های پژوهشی دانشگاهکمك به برنامه

 ریزیهای آموزشی دانشگاهکمك به برنامه

 وظایف

 ای که برای انجام دادن فرآیندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه مورد نیاز است.و سایر منابع کتابخانه آوری کتابفراهم

 آوردن شرایط و امکانات مکانی مناسب برای مطالعه و پژوهش فراهم

 المللی.رسانی داخلی و بینهای اطالعای یا اتصال به شبکهتهیه کتب و مقاالت خارج از دسترس مراجعان از طریق امانت بین کتابخانه

 رسانی مناسب در سطح دانشگاه و خارج از آن.ارائه خدمات اطالع

 کند.گیرد و خدمات رایگان به تمام اقشار جامعه ارائه میاین کتابخانه از منابع مالی دولتی شکل می عمومیکتابخانه 

 اهداف :

 کمك به توسعه و اعتالی دانش 

 جامعه به نحوی که باعث بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی آنها شود.پرکردن اوقات فراغت افراد 

 کمك به شناخت و درك هنر

 کمك به شکوفایی و اعتالی استعدادها و خالقیتهای روحی و ذهنی افراد جامعه

 ی آزادی و دموکراسی و کاهش و تسکین فشارهای اجتماعی و سیاسی از طریق مطالعه کمك به توسعه

 ای اینکه عضو بهتری برای جامعه و خانواده باشد.کمك به فرد بر

 کمك به فرآیندهای خودآموزی، سوادآموزی و کسب سواد اطالعاتی

  آوری مختلف به وجود آمده است.همگامی با آخرین پیشرفتهایی که در علوم و فن

 وظایف:

 ای بر حسب نیاز و تقاضای جامعهتهیه و گرداوری کتاب و سایر منابع کتابخانه
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 ای اعم از گردآوری و سازماندهی به منظور سهولت دسترسینجام دادن فرآیندهای کتابخانها

 سازدردن شرایط فیزیکی و تسهیالتی که استفاده از منابع کتابخانه را ممکن میفراهم ك

 قات فراغت افراد جامعهرسانی و مرجع و مراجعان برای رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی، اطالعاتی و پرکردن  اوارائه خدمات اطالع

های قومی، مذهبی، نژادی، معلوالن، بیماران، زندانیان، کارگران، کارمندان، کودکان ای به اقشار خاص مثل اقلیترسانی و کتابخانهارائه خدمات اطالع

 و روستائیان.

 پراکنده و نقاط کم جمعیت.های سیار به نقاط دور و ای از طریق کتابخانهرسانی و کتابخانهارائه خدمات اطالع

ها، نمایش فیلم، تئاتر، انجمنهای کتابخوانی، سخنرانیها، جشنها، کتابخوانی برای کودکان و ارائه خدمات جنبی از قبیل برگزاری انواع نمایشگاه

 بیسوادان

 کتابخانه تخصصی:

 اهداف :

 درفراهم آوردن اطالعات و منابع مورد لزوم برای پیشبرد اهداف سازمان ما

 داشتن کارکنان سازمانباال بردن سطح دانش تخصصی و روزآمد نگه

 وظایف :

  ها بر یك زمینه موضوعی خاص تاکید دارنداین نوع کتابخانه

 ها در ایرانانواع کتابخانه

 آموزشگاهیهای کتابخانه

 مساجدی های کتابخانه

 روستایی های کتابخانه

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 ویژه نابینایانهای ابخانهکت

 گروه خاص های کتابخانه

 وظایف و کارکردهای کتابخانه

 سازیآوری منابع یا مجموعهجمع

 نیازمند به آشنایی کامل با ماهیت فیزیکی این نوع منابع و روشهای تامین آنهاست. )منابعی همچون کتب خطی و ...(

 حفاظت و نگهداری منابع

 شود. نیازمند روشهای خاص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیك است.منابع مختلفی در آن نگهداری میبر اساس نوع کتابخانه 

 سازماندهی منابع

 فهرست نویسی 
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 فیش اطالعاتی در ارتباط با مشخصات کتاب است )عنوان، ناشر و ....(  توصیفی  

  فیش اطالعاتی در ارتباط با محتوای کتاب است. تحلیلی 

  رود.کند که برای پیدا کردن و مشخص کردن موقعیت کتاب بکار میشهای توصیفی و تحلیلی  را به کدی تبدیل میبخ  بندی رده

 نویسی  چکیده

 ی اطالعات )توزیع و دسترس قرار دادن اطالعات موجود در منابع(اشاعه

 کند. به توسعه فرهنگی و اجتماعی کمك می ای امانت منابع کتابخانه

 شود گردد و به بیرون از کتابخانه امانت داده نمیبخشی به نام مرجع در کتابخانه ایجاد می  خدمات مرجع 

 شود های اطالعاتی در سطوح مختلف کتابخانه ارائه میاز طریق رایانه و ایجاد پایگاه رسانی خدمات اطالع

 مدیریت کتابخانه

 تجارب کافی است  نیاز به آشنایی با کتابخانه، کتابداری و تخصص موضوعی

  با آشنایی با اصول و روشهای مدیریت و با تلفیق تخصص و دانش موضوعی به صورتی کارآمد کتابخانه را مدیریت کند. آشنایی با علم مدیریت

رای سازی منابع بآماده بندی ونویسی، ردهای، فهرستمجموع فرآیندها و کارهایی را که برای تهیه و خرید مواد کتابخانه:بخش خدمات فنی کتابداری

 شود.ها و دیگر فضاهای فیزیکی انجام میگذاشتن در قفسه

 بخش انتخاب و تهیه منابع

 نویسیبخش فهرست

 نویسیبخش چکیده

 سایت رایانه

 پذیرد.تمام مراحل کاری که با مراجعان کتابخانه صورت می:بخش خدمات عمومی کتابداری

 خدمات مرجع 

 رسانیاطالع

  امانت

 انواع منابع کتابخانه ای

می و علالف : منابع چاپی کتب و نشریات ادواری، جزوه، بروشور، نقشه، نمودار، پایان نامه، گزارش طرحهای تحقیقاتی، شرح مذاکرات گردهمائیهای 

انتشارات سازمانهای دولتی و بین  تخصصی، استاندارها و پروانه ثبت اختراعات، اختراعات، دفترچه های راهنمای راهنمای فنی، بریده جراید؛ عکس،

  المللی .

و مدارك  د: منابع غیر چاپی میکروفیلم، میکروفیش، صفحه، نوار صوتی، نوارهای ویدئو، فیلم، اسالید، سایر منابع اطالعاتی در محیط اینترنت، اسناب 

 الکترونیکی؛ دیسکهای فشرده و نرم افزارها )منابع الکترونیکی( 
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 عاتی از نظر محتواانواع منابع اطال

منابع ردیف اول منابعی هستند که مستقیماً پاسخ سئوال مراجعه کنندگان را می  : ( Primary Resources)منابع دست اول )اولیه(

از  یا توصیف کاربرد یا تفسیر جدید (original)( این منابع پیشینه های اول بار منتشر شده پژوهش و پیشرفتهای بکر78،ص 1172دهند)مرادی،

ی منظر یا عقیده ای قدیمی اند.این مدارك بکر نشان دهنده نظریات تصفیه نشده اند.این منابع اطالعاتی، آخرین اطالعات در دسترس را تشکیل 

 دهند. پژوهشگری که اطالعات جدیدی تولید می کند، می تواند آن را برای جامعه خاصی از طریق منابع ردیف اول قابل دسترسی سازد.

 :اطالعاتی ردیف اول به پژوهشگران کمك می کنند تامنابع 

 .خود را روزآمد و به خوبی آگاه از پیشرفت های جدید نگاه دارند

 .از دوباره کاری در پژوهش جلوگیری کنند

 .به دیگران در تولید اطالعات در چنین زمینه ای با کار بیشتر کمك کنند و بنابراین اطالعات بیشتری تولید نمایند

، پژوهش، گزارش پژوهش، (monograph)اطالعاتی ردیف اول در شکل های مختلفی منتشر می شوند.معموالً اینها به شکل مقاله، تك نگاشت منابع

 و (dissertation) ، پایان نامه(patent) پروانه ثبت اختراع

نامه های دستنویس و الکترونیکی ،الصه مقاالت سمینارها خ،پروانه ثبت اختراعات ،پایان نامه ها ،طرح های تحقیقاتی ،صاحبه ها ،،مسخنرانی ها  

مقاالت ،مطالعات نظر سنجی ،مذاکرات و مباحثات ،عکس ها ،آمارنامه ها ،گزارش گردهمایی ها،دستنوشته ها و مکاتبات ،شرح وقایع و گزارشات ،

 .جز اینها هستند ژورنالها

نشده باقی می مانند.از این منابع اعلب ممکن است استفاده تاریخی شود. در بعضی موضوعات منابع اطالعاتی ردیف اول خاصی وجود دارند که منتشر 

دفترچه های یادداشت :درصد کل متون می رسد.نمونه هایی از این گونه منابع عبارت اند از 25علوم اجتماعی، درصد این منابع اطالعاتی به حدود 

 خاطرات تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی،وزانهیادداشت های ر،یادداشت های غیررسمی،آزمایشگاهی

 زپیشینه هایی مبتنی بر مصاحبه و تالشی نظامند برای به دست آوردن اطالعات از زبان اشخاص زنده ای هستند که مهم اند و اطالعات کاملی ا

 .زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملتشان دارند

د به رشته ای تبدیل می شود.میزان رشد یك رشته تا اندازه زیادی خو نوبه به موضوع یك وند،ش تولید ای حوزه در مستقل اول وقتی که منابع ردیف

 .به میزان متون تولید شده به شکل منابع ردیف اول بستگی دارد که پیشرفت های آن حوزه را نشان می دهد

 

منابعی هستند که به جای پاسخگویی مستقیم به سئوال، مراجعه کننده را به منابع  :(Secondary Resource) :منابع دست دوم )ثانویه(

ز ها ااطالعاتی نوشتاری و دیداری و نوشتاری و شنیداری در همان موضوع ارجاع می دهنداین منابع اطالعاتی منابع مهمی هستند که یا اطالعات آن

اول ارجاع می دهند.اینها، شامل اطالعات مربوط به اطالعات ردیف اول یا اطالعاتی اصیل ردیف اول گردآوری می شوند یا به اطالعات منابع ردیف 

را  براناند. در منابع ردیف دوم، اطالعات بکر، معموالً طوری اصالح ، گزینش یا تجدید سازمان می شوند که هدف معین یا نیاز گروه معینی از کار

عات منظم و سازمان یافته بر اساس طرخ معینی هستند.اینها به جای دانش جدید شامل دانش سازمان برآورده سازند، این منابع اطالعاتی شامل اطال

منابع ردیف دوم به ما کمك می کنند که از منابع ردیف اول استفاده کنیم.این منابع اطالعاتی شامل کتاب شناسی .یافته دوباره دسته بندی شده اند

ویکی ها ،ادواری ها ،منابع مرجع ،دایره المعارف ها ،مقاالت دست اول،مقاالت مروری و نقد و بررسی ،کتابها ،سی نقد و برر ها، نمایه ها، چکیده ها و

 .جز اینها هستند ، وب سایتها،
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منابعی برای فهرست کردن منابع اطالعاتی ردیف دوم هستند.از این طریق می توان به مشخصات  : (Tertiary Resource)منابع دست سوم 

  خالصه ها،دست نامه ها ،نمایه ها مانند .منابع ردیف دوم دسترسی پیدا کرد مانند کتابشناسی ها

 کتاب مرجعتعریف 

گوید و کتابی است که کمتر کسی اقدام به خواندن آن از ابتدا تا انتها کننده پاسخ میکه کتابدار مرجع به کمك آن به سؤال مراجعه استکتابی   

شرح  ،دایرةالمعارفها ها،نماید. مانند فرهنگکند، بلکه هر زمان که نیاز به کسب اطالعات، در ارتباط با سؤال خاصی داشته باشد، به آن مراجعه میمی

 و امثال آنها هاحال

 اعتبار منابع مرجع :

.اعتبار پدیدآورنده: یعنی صالحیت علمی و تخصصی و تجربه نویسنده یا نویسندگان و همه کسانی که در تالیف و تدوین آن مرجع شرکت داشته  1

 اند و توجه به آثار دیگر نویسندگان اثر که با کتاب مرجع و استنادات اثر همسو باشند. 

اشر: موسسه هایی هستند که به نشر آثار معتبر و با ارزش شهرت دارند و ناشران معتبر معموال روی کتابهایی سرمایه گذاری میکنند که .اعتبار ن 7

 نویسندگان آنها شهرت و اعتبار داشته باشند.

 .تازه بودن اطالعات و روزآمد بودن آن 1 

د که تعبیرات و واژگانی که به کار میبرند برای مراجعه کنندگان قابل فهم و مناسب با .زبان و شیوه نگارش: نویسندگان مرجع باید هوشیار باشن 2

 ذخیره ذهنی آنها از واژگان زبان باشد. 

.تنظیم منطقی و دامنه و گستره کتاب مرجع: مرجع یعنی اینکه مطالب گوناگون آن طوری کنار هم چیده شده باشد که به آسانی قابل دسترسی  0 

 تیب حروف الفبا یا بر حسب زمان وقوع و مانند آن حدود، دامنه و گستره کتاب مرجع روشن و پاسخ گوی سواالت مراجعه کنندگان باشد.باشد. به تر

.شکل ظاهری: در انتخاب یك کتاب مرجع پس از توجه به محتوا، نظم علمی و منطقی نگارش آن، شکل ظاهری کتاب نیز مهم است. کتابی که  3 

 مکرر استفاده میشود باید از نظر چاپ و حروف چینی، کاغذ، صحافی و جلد و تصاویر و نمودار عرضه ای مناسب داشته باشد. 

ونه ای تنظیم و مرتب شده باشد که کتابدار و مراجعه کننده به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند و دارای نمایه های کمکی .کتاب مرجع باید به گ 7

کمك گرفته و عنوانهای مندرج در آن قابل استفاده باشد.جدیدی رخ میدهد و مشاهیر جدیدی  "نیز نگاه کنید"و  "نگاه کنید به"باشد و در متن از

 (1) .ظهور مییابند

 انواع کتاب های مرجع 

) عمومی: کارنامه نشر؛ اختصاصی:  هاکتاب درباره کتابی یا و هاکتاب مرتب و منظم سیاهه از است عبارت  ( : Bibliography) کتابشناسی ها

 کتابشناسی ادیان ؛ اشخاص: کتابشناسی فردوسی؛ منطقه ای: کتابشناسی خراسان(.

های خطی کتابخانه دانشکده نمایند )فهرست نسخهکه تمام یا بخشی از مجموعه یك کتابخانه را منعکس می: منابعی  (Catalogs) هافهرست

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(.

ترتیب خاصی با  ها به(: عبارت است از راهنمای نظم یافته مندرجات هر نوشته که در آن شناسهIndexe) نمایه ها ) نمایه نامه ها ومقاله نامه ها(

ها، نمایه مقاله های کتابداری واطالع مانند نمایه آخر کتاب شود.ارجاع به محل معینی )مانند عنوان , شماره صفحه( یا درآخر )مدخل( تنظیم می

 نامه اقتصادی، مقاله نامه امام رضا )ع(.رسانی. عمومی: فهرست مقاالت فارسی ایرج افشار؛ اختصاصی: مقاله

شود وشامل تمام مطالب مهم آن می باشد تا در وقت ها تدوین می: برای بازنمون هر یك از محتوای انتشارات یا مقالهAbctracts)) ه هاچکیده نام

 پایان نامه های کتابداری واطالع رسانی( نامهخواننده صرفه جویی گردد. )چکیده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D9%84
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. ردازدپمی آنها دستوری هویت یا کلمات یریشه بررسی یا کاربرد یا معنی ذکر یا معادل هایواژه بیان به  ( : منابعی کهDictionaries) واژه نامه ها

لدی ،یك زبانه یا چند زبانه و یك سویه یادو سویه باشند. )عمومی: ج چند یا جلدی یك مختصر، یا مفصل ، اختصاصی یا عمومی است ممکن هریك

 فرهنگ هزاره؛ اختصاصی: فرهنگ مکانیك.

 اختصاصی)   های مختلف )عمومی( یا موضوعی خاص: منابعی که دارای مقاله درباره موضوع(Encyclopediaies) هاالمعارفو دایره هانامهدانش

 (.اختصاصی)  اسالم جهان دانشنامه  ش گستر)عمومی(؛دان دانشنامه مانند. باشندمی(

کنند که ممکن است ملی، جهانی، محلی و نیز اختصاصی و افراد ارائه می (: اطالعاتی درباره زندگی و شرح حال(Biographies  هانامهسرگذشت

 باشند.عمومی 

های جغرافیایی های جغرافیایی و جاینامهها، فرهنگها، نقشهها، اطلسمنابعی درباره اسامی جغرافیایی )گیتاشناسی منابع جغرافیایی :

 )راهنمای ایرانگردی و جهانگردی، راهنمای خراسان(.منابع مکمل مانند راهنماهای مسافرتی  (.Gazetters یا

های اختصاصی برای پاسخگوی پرسش کند و(: مرجعی که موضوعات مهم،وجهانی یك رشته را به طور اختصار بیان میHandbook) هادستنامه

 نویسی.ی قواعد فهرستمندان آن رشته است. مانند دستنامهحرفه

 باشد )راهنمای تعمیر اتومبیل، یخچال و ...(.ی عملی برای انجام یك عمل مشخص و معین می(: راهنماManual) دستورنامه ها

های گردانندگان آنها ارائه ی تأسیس، اهداف و فعالیتها و افراد را درج و اطالعات مختصری درباره(: راهنماها نشانی سازمانDirectories) راهنماها

 کنند.می

 ی آماری کشور.ها و آمارهای مختلف بر اساس کشور یا مورد خاص مانند سالنامهای از دادهخالصه( : Yearbook) هاسالنامه

 (2) اند. مانند: روزشمار تاریخ ایران.ای از وقایع و رویدادهای تاریخی که به ترتیب تاریخ آن رویدادها مرتب و منظم شدهسیاهه ها:گاهنامه

به کمك های فردی اطالق می شود که به کاربران کتابخانه ای که در جستجوی اطالعات  "رجعخدمات م"  اصطالح تعریف خدمات مرجع :

 ههستند داده می شود. قید فردی بودن در این تعریف نشانه شخصی بودن این خدمات بین کاربر و افرادی که دوره های آموزشی دانشگاهی در رشت

و  "رابط بین کاربر و اطالعات"نامیده می شوند می باشد. کتابداران مرجع به عنوان  "تابدارمرجعک "علوم کتابداری و اطالع رسانی را گذرانده اند و 

 عمل می کنند. "هدایت کنندگان کاربران در بزرگراه اطالعاتی"

 رار دارد می دانند.( کتابدار مرجع را رابطی بین کاربر جویای اطالعات و منابع چاپی یا الکترونیکی که اطالعات در آن ق1550بوپ و اسمیت )

 ( خدمات مرجع را در سه گروه طبقه بندی می کند:1555یونگ )

 خدمات مرجعی که در آن کتابدار مرجع اطالعات مورد نیاز کاربر را مستقیماٌ جستجو یا به کاربر در پیدا کردن اطالعات کمك می کند؛.1

 عنوان مهارت های سواد اطالعاتی شناخته می شود(؛ آموزش استفاده از منابع و خدمات کتابخانه ای ) که عمدتاٌ به.7

 آموزش کاربران که در آن کاربران برای انتخاب مرتبط ترین منابع اطالعاتی هدایت می شوند.  .1

ت سخدمات مرجع سنتی به صورت شخصی )فرد به فرد(، و یا از تلفن و مکاتبه در بخش مرجع ساختمان کتابخانه انجام می شده است. چندسالی ا

را به صورت الکترونیکی و از طریق وب جهان گستر، پست الکترونیك، ویدیو کنفرانس و سایر شیوه های هم زمان و   که کتابخانه ها خدمات مرجع

چاپی (. شیوه ای دیگر ازخدمات مرجع، آموزش های فردی و جمعی کاربران پیرامون استفاده از منابع 7557غیرهم زمان هم ارائه کی کنند )چودری،

ی او الکترونیکی می باشد. بدون توجه به شیوه ارائه خدمات، ارزش دمات مرجع همچنان یکسان باقی می ماند: فراهم آورن اطالعات با کیفیت بر

 (5) کاربران کتابخانه، هنگامی که نیازهای اطالعاتی دارند.

 اهداف خدمات مرجع :



62 
 

 ارائۀ آموزشهای فردی 

 مناسب از منابع مرجع به صورت چاپی و الکترونیکی تهیه و نگهداری مجموعه ای  -

 کمك به کاربران در بازیابی بهترین منابع اطالعاتی-

 کمك به بازاریابی منابع و مراجع-

 یاری رسانی به هنگام جستجوهای پیوسته - 

 کمك و یاری در فعالیتهای حرفه ای برای توسعه و رشد حرفه  - 

 کمك در فرایندهای ارجاعی، ارسال پرسش کاربر به سایتهای معتبریا هدایت کاربر به این وبسایتها از طریق پیوندهای زنده  -

 (3)آمـوزش کـاربران در مـورد منـابع و فنـون جـستجو و کمـك بـه آنهـا بـرای کـسب سـواد اطالعـاتی-

 یا ” دیجیتالی مرجع خدمات”  عنوان با خدمت نوعی ، رسانی اطالع مراکز و ها کتابخانه در اطالعاتی های شبکه به دسترسی افزون روز گسترش با

 . است گرفته قرار توجه مورد “بپرس کتابدار از”  عنوان با خدماتی

 مطرح را ودخ پرسش میتواند پرسشگر آن انتخاب با که میشود داده قرار رسانی اطالع مرکز یا کتابخانه سایت روی بر ای گزینه خدمت نوع این برای

 .کند ارائه دیگر شیوهای به یا پرسشگر الکترونیکی آدرس به را پاسخ کتابخانه تا بماند منتظر و کند

 :دیجیتال مرجع خدمات کیفیت بر گذار تأثیر عامل ده

  پذیری دسترس

 دهی پاسخ زمان

  اطالعات تبادل

  تعامل امکان آوری فراهم

  آموزش

 ها پاسخ اعتبار

  دیده دوره متخصصان

  خصوصی حریم حفظ

  خدمات بررسی 

 مربوط اطالعات به دسترسی امکان ارائه

 دیجیتال مرجع خدمات دهنده ارائه های نظام انواع

  غیرهمزمان

 همزمان

  هوشمند میز 

 (الکترونیکی پست طریق از خدمات) غیرهمزمان
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 طریق زا شده طراحی قبل از فرم یك طریق از را خود سئواالت کاربرُ، نظام این در. باشد می وبی فرم و الکترونیکی پست شامل ارتباطی مدل این

 به شیوه همین از نیز پاسخ کتابخانه، توسط سؤال دریافت از بعد و دارد می ارسال نظر مورد رسانی اطالع مرکز یا کتابخانه به الکترونیکی پست

 .شود می ارسال کاربر الکترونیکی آدرس

 یم که دارد اختیار در را شده ارائه کمك از مکتوب گزارش مرجع، تعامل پایان در باشند،کاربر می متن بر مبتنی خدمات گونه این که آنجایی از

 نماید مراجعه آن به نیاز صورت در تواند

 همزمان غیر مرجع مزایای

 خواهند رائها کافی حوصلۀ با و بیشتر تفصیل و دقت با را هاپرسش و هاپاسخ( کاربر و کتابدار) طرفین ، ارتباط بودن طرفهیك به توجه با 

 .داد

 .داشت خواهند هاپرسش تحلیل برای کافی وقت کتابداران 

 شودمی برطرف  خجالتی کاربران مشکل 

  کنند تهیه دقیقی آمارهای طریق این از توانندمی همچنین کنند؛ استفاده هاآن از هم دیگر مواقع در ها،پاسخ کردنذخیره با 

 .میشود برطرف کاربران مکانی و زمانی محدودیت 

 .میباشد کنند مراجعه کتابخانه به توانندنمی که جسمی معلولین برای مناسبی فرصت  الکترونیکی پست خدمات ارائه 

 دباش کردنصحبت از ترراحت برایشان زبان یك به نوشتن که افرادی کنند؛ ارسال مرکز چندین به را خود هایپرسش توانندمی افراد 

 .کنند مطرح را خود پرسش راحتی به توانندمی

 

   همزمان غیر مرجع معایب

 .دارد وجود الکترونیکی پست به دسترسی نداشتن نتیجه در و فنی مشکالت خاطر به ارتباط قطع امکان 

 .است الزم دوجانبه و دوسویه ارتباط هاپرسش از برخی در 

 .ندارد وجود مرجع مصاحبۀ  حقیقت در و بدنی حرکات مشاهدة امکان 

 .ودشمی وقت اتالف باعث کار این تکرار، صورت در که کند اضافه آن به را مطلبی باشد مجبور کاربر پرسش، ارسال از بعد است ممکن 

 

 نیز جواب و کنند می بحث موضوع باره در تعاملی صورت به و همزمان طور به اطالعاتی متخصص و کاربر بیدرنگ مرجع خدمات یا همزمان مرجع

 .گردد موکول دیگری فرصت به یا و شود داده همزمان صورت به است ممکن

 مرجع بخش در که ایویژه برنامۀ اجرای با کاربران: شده گرفته کار به الکترونیکی مرجع خدمات ارائۀ در 1550 سال از فناوری این:  چت فناوری

 کتابدار. کنندمی مطرح را خود پرسش و سازندمی برقرار ارتباط کتابدار با شود،می مشخص live chat عنوان با اغلب و شده داده قرار هاکتابخانه

 دهدمی ارائه را موجود منابع و پاسخ همزمان طور به نیز

 افزارها،رمن این هایقابلیت از. بگیرند ارتباط همدیگر با متعدد هایپیام ارسال با دهندمی امکان کاربر و کتابدار به افزارهانرم این:  فوری رسان پیام

 شوندمی الفع مرجع، کتابدار رایانۀ کردن روشن با افزارهانرم این. است دیگر عالئم و بوق صدا، پخش طریق از فوری پیام دریافت از کتابدار کردنآگاه
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 دارندمی ارسال کاربر برای را هاآن کتابدار، دادنپاسخ صورت در و کنندمی اعالم را هاپیام دریافت فعال، صورت به نشده خاموش رایانه که زمانی تا و

 .کنندمی ارسال وی الکترونیکی پست نشانی به را پاسخ باشد، کرده قطع مرجع میز با را خود ارتباط کاربر اگر و

 بر و همزمان طور به رسانی اطالع متخصص و کاربر نظام این در. است ویدیویی مرجع همزمان مرجع ارتباطی مدل دیگر نمونه: ویدئویی مرجع

 هستند ارتباط در هم با  شنیداری و دیداری عناصر مبنای

 این مدلها دیگر به نسبت مدل این مزیت.  گردد می ارائه ویدیویی کنفرانس ابزارهای و کم وب طریق از خدمات مدل این در: هوشمند مرجع میز

 نیز رجعم مصاحبه انجام امکان.  بینند می را همدیگر حرکات و حاالت سنتی، محیط یك به شبیه تقریبا کاربر و رسانی اطالع متخصصان که است

 .دارد وجود همزمان صورت به

 

 پاسخ و اربرک نیاز تشخیص به نسبت هوشمند صورت به سیستم ندارند، مستقیم دخالت کاربران پرسش به پاسخگویی در کتابداران نظام این در

 .کند می اقدام آن به گویی

 هک اطالعاتی ها، واژه یابی ریشه کاوی، داده ارتباطی، بازخورد مثل مختلف طرق از تواند می هوشمند مرجع طریق از کاربر اطالعاتی نیاز تشخیص 

 گیرد انجام شود، می دریافت کاربر از پرسش ارسال موقع در

 دیجیتال مرجع خدمات در اصطالحاتی با آشنایی

:  انندم باشد محتوا کننده تولید هم و کننده مصرف هم تواندمی کاربر هر و شودمی تولید آن کاربران توسط آن محتوای که است هاییسایت 7 وب

 .… و اینترنتی اجتماعات ها،ویکی ها،وبالگ

 گزارش معنای به  log و جهانی شبکه معنای بهweb کلمه دو از است ترکیبی -شود می اطالق نیز( Blog) بالگ آن به که( Weblog) وبالگ

 فضای رد و شده نوشته گاه به گاه یا هفتگی روزانه، بصورت نفر چند یا یك توسط که شود می گفته هایی یادداشت به است نوشت روز یا روزانه

 گیرد می قرار وبالگ

 صاحب ،(زینهه صرف با تمایل صورت در یا) رایگان بطور تواند می باشد داشته نوشتن برای مطلبی و باشد داشته دسترسی اینترنت به که فردی هر

 . شود وبالگ یك

 طلبم هرگونه و تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علمی مقاالت ، خبر ، شخصی خاطرات است ممکن شوند می نوشته وبالگ در که مطالبی

 شود می محسوب وبالگ مطالب جزو نیز ها وبالگ خوانندگان نظرات براین عالوه. باشند نگارشی قابل

 

RSS :اس.اس.آر. کندمی حل را مشکل این اس.اس.آر. است بریزمان و مشکل کار روز، به و نیاز مورد محتوای به دستیابی وب، روزافزون گسترش با 

 اصلی وظیفه. شوید مطلع آنها هایرسانی روز به و محتوا از عالقه، مورد هایسایت روزانه مشاهده به نیاز بدون و راحتی به که دهدمی را امکان این

 .است زمان در جویی صرفه و اطالعات کردن دستیابی قابل اس.اس.آر

  یك ویر بر معموال کاربران توسط که صوتی برنامه نوعی نام نیز و است اینترنت در صوتی فایل انتشار طریق از محتوا ارائه های روش از پادکست

 . اند شده توزیع شخصی های کامپیوتر و رسانه حمل قابل های پخش یا صوت ضبط دستگاه

 نآ های محدودیت از و رود می کار به گویی قصه در کودکان جذب سرگرمی، و تفریح درمانی، کتاب خوانی، کتاب برای کتابخانه در ها پادکست

   است رایت کپی حق و پرسرعت اینترنت به دسترسی

 .دانست جهان سراسر در الین،آن تصاویر جویوجست و مدیریت گذاری،اشتراك به ابزارهای از یکی توانمی را فلیکر

 دهید قرار افراد سایر دید معرض در رایگان، صورت به را خود خواهدل تصاویر و هاعکس توانیدمی شما ،flickr کمك به 
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 رتغیی را وب راه ، مفهومی وب تکنولوژی شدن پدیدار معتقدند برخی. رودمی کار به آینده وب به اشاره برای که است اصطالحی "(مفهومی)1 وب

  کندمی تبدیل انسان شبه یك شکل به را وب که مسیری ؛ برد خواهد مصنوعی هوش سوی به را آن و داد خواهد

 

 در را کلیدی نقش ، رایانه گرافیکی پیشرفت یا وب تحت های اپلیکیشن ، اینترنت سرعت افزایش با 1 وب که کنندمی اظهار پردازان نظریه دیگر

 .کرد خواهد بازی وب تکاملی سیر

. 

 

 

هارم   فصل چ

 اینترنت 

Web Web World   که معموالً به صورت مختصروب جهان گستر WWW  نمایش داده می شود، به مجموعه اسنادي گفته می شود کـه

اینترنت قرار داده شده است. گاهی اوقات به وب جهـان گـستر، شـبکه بـه صـورت صفحات مخصوصی به نام صفحه وب بر روي شبکه 

جهـانی وب نیز می گویند. هر صفحه وب می تواند ترکیبی از متن، تصویر، صدا، . فیلم و ... باشد. صفحات وب به یکدیگر مرتبط هستند 

 .انجام می شود  ( Hyperlink) که این ارتباط از طریق  فوق پیوند

  ارتباط بین یکی از اجزاي یک صفحه با عنصري از همان صفحه یا صفحه وب دیگر را فوق پیوند می گوییم :( Hyperlink) فوق پیوند

 قطعه از متن یا تصویر روي صفحه وب است که وقتی روي آن کلیـک مـی کنـیم یکـی از مـوارد زیـر اتفـاق خواهد افتاد Hyperlink یک

   صفحه منتقل می کندما را به قسمت دیگري از همان  

  ما را به صفحه دیگري از آن سایت منتقل می کند

  ما را به صفحه اي از سایتی دیگر منتقل می کند

  یک فایل را دریافت می کنیم  

 یک فیلم یا یک فایل صوتی را اجرا می کند 

فوق متن یک متن متمایز شده است  . ق متن گوینداگر پیوند دو صفحه وب از طریق متن باشد، به این پیوند، فو ( text Hyper) فوق متن

فوق متن امکان اتصال یک صفحه وب به  .که معموالً به صورت زیر خط دار و با یک رنگ متمایز در صفحه وب مـشخص مـ یشـود

رد، ارتباط برقرار صفحه وب دیگر را فراهم می کند. حتی یک فوق مـتن مـی توانـد بـه عنـصري از همـان صفحه وبی که در آن قرار دا

 . کند

 

 . اگر پیوند دو صفحه از وب از طریق تصویر، صدا یا انیمیشن باشد، به آن پیوند فوق رسانه می گوییم ( Media Hyper) فوق رسانه

ام دهر صفحه وب ممکن است توسط پیوندهاي فوق متنی و یا پیوندهاي فوق رسانه اي به چندین صـفحه وب دیگـر متـصل باشـد که هر ک

 text ابر پیوند ممکن است به صورت ابر متن :نکته . از این صفحات وب ممکن است بر روي یک کامپیوتر در گوشه اي از دنیا باشد

Hy perو یا ابر رسانه media Hyper باشد. 

می کند، مرور گر وب به نرم افزاري که صفحات وب را نمایش داده و امکان حرکت بین آنها را میسر  :(Browser Web  )مرورگر وب

که محصول شـرکت مایکروسـافت، نـرم  Explorer Internetاز معروفترین نرم افزارهاي مرورگروب می توان به نرم افزار  . گویند

 . Opera و مرورگر Mozilla محصول شرکت FireFox ،مرورگر Netscapeمحصول شرکت Navigator Netscapeافـزار 
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در شبکه جهانی وب، جهت انتقال اطالعات بین کامپیوتر ها از پروتکل هاي مخصوصی استفاده می شود،  :تپروتکل هاي انتقال اطالعا

 هستند . FTP,HTTP که مهمترین پروتکـل هاي انتقال اطالعات، پروتکل

ین است که براي مجموعه اي از قوان .پروتکل انتقال فوق متن است Hyper text  Transfer protocol مخفف عبارت : HTTP پروتکل 

 یمـی تـوان انتقال دهد عبارتند از: فایلهاي متنی ، گرافیک HTTP انتقال فایل در شبکه جهانی وب استفاده می شود فایلهایی را که پروتکل

 ت کنداگرمرورگروب شما از یکی از سایتهاي اینترنتی یک صفحه وب را دریاف .، صوتی، ویدئویی و یا هر نوع فایل چند رسانه اي دیگر

بـه کـامپیوتر سرویس دهنده وب می فرستد. کامپیوتر سرویس گیرنده این درخواست را دریافت کرده  HTTP مرورگر وب یک درخواسـت

  به کامپیوتر شما می فرستد HTTPو فایلهـاي درخواسـتی را مطـابق پروتکـل 

مجموعه اي از قوانین است که براي انتقال فایل در  .استپروتکل انتقال فایل  File Transfer Protocol مخفف عبارتFTP پروتکل .

از این  . شبکه جهانی وب استفاده می شود از این پروتکل جهت کپی کردن فایلها از یک کامپیوتر دیگر در شبکه اینترنت استفاده می شود

استفاده  Serverـامپیوتر سـرویس دهنـده پروتکل معموالً جهت انتقال فایلهاي صفحات وب از روي کامپیوتر طراح صفحات وب به روي ک

 از روي سرویس دهنده ها مورد استفاده قرار می گیرد Download می شود. این سرویس همچنین جهت دریافت فایل

 

  :آشنایی با چندین اصطالح

ال و دریافـت نامـه هـا و اطالعات رایانه، بتوانـد از عهـده ارسـ 1رایانه کار شبکه اینترنت: کسی است که عالوه بر مهارت کار درجه - 1

 موردنظر خود از شبکه اینترنت بر آید

هر کامپیوتري راگویند که در یک شبکه وظیفه ارائه سرویس بـر دیگـر کامپیوترهـا را دارد. و مـا توسط آن : Server سرویس دهنده 2-  

 شرکتها می توانیم کارت استفاده از اینترنت را  تهیه کنیم 

3- Client یا  User هر کـامپیوتري را گوینـد کـه در یـک شـبکه از سـرویس ارائـه شـده از سـوي دیگـر کامپیوترها سود  سرویس گیرنده

 – . برد یا به کاربر یا مشتري استفاده از خدمات اینترنتی گویند

4- User Name 5- . و کاربر تعیین شودنام کاربر می باشد که توسط شرکتهاي فراهم کنندة خدمات اینترنتی 

 Word Pass – 5  کلمه رمز عبور می باشد که توسط شرکتهاي فراهم کننده اینترنتی به کاربر داده می شود ایـن کلمـه عبـور براي استفاده

  . از خدمات اینترنت الزم است

6-  Account ه از اینترنت تعیین می شودحساب مالی که توسط شرکتهاي فراهم کننده خدمات اینترنتی در قبال استفاد  

7-Web Pageبه صفحات اینترنتی گفته می شود . 

: Page Home-8 -به اولین صفحه در هر سایت گفته می شود 

 Site- 9به مجموعه صفحات اینترنتی گفته می شود که توسط ارگان ها یا افراد حقوقی یا حقیقی تحت یـک نـام ( (Domain  روي یک 

Server Web ی گرددذخیره م 

11-  Address به آدرسهایی که توسط کاربر تعیین می شود و براي ورود به هر سایت الزم است .  

11- Dialup:به معناي تماس گرفتن است .  

12- Connect:به معناي برقراري ارتباط است .  

13- Disconnect به معناي قطع ارتباط است 

14 Busy Line-  استبه معناي مشغول بودن ارتباط 

  15- Download دریافت و ذخیره اطالعات است.  

16-Send:به معناي فرستادن اطالعات است . 
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دامنه نام منحصر بفردي است که براي شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد، و از یک یا چنـد قـسمت  دامنه هاي اینترنتی

 :اند کهتـشکیل شده است که با نقطه )دات ( از هم جدا شده

 WWW قسمت اول ماهیت آدرس

 

 

  : Name Domain قسمت دوم نام دامنه به انگلیسی

 ( Generic) قسمت سوم پسوند موضوعی یا جی تی ال دي

 میگویند)( Country) قسمت آخر پسوند کشوري یا محلی یا سی تی ال دي

 (NET)ا بیانگر نوع سایت شما خواهد بود مانندو پسوند دامنه شم( danarayaneh) نام دامنه همان نام سایت است مانند .

 :یا پسوندهاي پراستفاده عبارتاند از) domains level-top) تعدادي از این تی ال دي ها .

 براي سایتهاي تجاري و عمومی پسوند com. پسوند 

net ها  براي شبکه 

 براي سازمانها و ارگانها org. پسوند

 بانک هاي اطالعاتی . info پسوند 

 نام شخص. name پسوند

 مبایل. mobi پسوند 

 تجارت . biz پسوند 

 مسافرت . travel پسوند

  )براي موسسات آموزشی )فقط آمریکایی edu. پسوند

 آسیا . asia پسوند

 تعاونی ها. coop پسوند

 موزه ها . museum پسوند 

 بین الملل . int پسوند

 شغل. jobs پسوند

 اروپا . eu پسوند 

 تلفن ها براي اتصال. tel پسوند

 براي اتصال به اینترنت

براي متصل شدن به شبکه  : Modem نیاز است مودم . ISP ،اشتراك در یک سرویس دهنده اینترنت یا Modemبه یک خط تلفن،  : 

طریق مدارآنالوگ اینترنت از طریق خط تلفن شهري به کارت سخت افزاري مودم نیاز می باشد کـه ارسـال و دریافـت اطالعات را از 

اسـت. یعنـی وسی لهاي که سـیگنا لهـا را مدولـه یـا  Demodular-Modular مخفـف) Modem) تلفن امکان پذیرمی سازد . نام مـودم

گرفته شده یک قطعهاست که یک de (modulate و تلقیـق زدائـی late Modu دمدولـه مـی کنـد. ایـن واژه برگرفتـه از )تلقیـق کـردن

وگ حامل سیگنال را به اطالعات دیجیتالی ریزي تلقیق میسـازد و همچنـین سیگنال حاملی را بر اطالعات انتقال یافته که برداري میکند. آنال

 .هدف ایجاد سیگنالی است که به راحتی قابل انتقال و رنگشایی براي تولید مجدد اطالعات دیجیتالی اوریجینال است



68 
 

 

 Modemانواع 

 Nternal- 1 نوع مودم ها در داخل کامپیوتر قرار می گیرند و از سروصداي کمتري برخوردار هستند، قدرت تـصحیح خطا در این  این

 نوع کمتر است و از نظر هزینه خریداري نیز پایین تر می باشند

 2 -   External د، قدرت تـصحیح خطا در این نوع مودم ها خارج از کامپیوتر قرار می گیرند و از سروصداي بیشتري برخوردار هستن

این نوع بیشتر است و از نظر هزینه خریداري نیز باالتر . می باشند به علت سروصداي زیاد و قیمت باال این مودم ها بیـشتر در ادارات 

 بزرگ و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرند

صارف خانگی به صرفه نمی باشد لـذا شـرکت هـاي خاصـی بـا از آنجا که هزینه ها و تجهیزات ارتباطی اینترنت براي م ISP آشنایی با . 

ا در رتـدارك تجهیزات ماهواره اي یا مخابراتی نسبت به برقراري ارتباط با اینترنت اقدام می کنند. ایـن شـرکتها حـق اسـتفاده از اینترنـت 

که  ISPد. به اینگونـه شـرکتها، ارائـه کننـده خـدمات ساعات معینی تقسیم کرده و بین مشتریان خود از طریق خطوط تلفن توزیع می کنن

 می باشد گفته می شود Provider Service Internet مخفف عبارت

   ISPانواع . 

  . است و داراي سرعت زیاد نیز می باشند Dish ارسال و دریافت اطالعات از طریق .1

  .و ارسال از طریق مخابرات است Dish دریافت اطالعات از طریق .2

 .رسال و در یافت از طریق مخابرات یا تلفن استا .3

 پست الکترونیک

شهروندان اینترنت روزانه میلیون ها نامه الکترونیکی را براي یکدیگر ارسال می نمایند. مبادله نامه هـاي الکترونیکـی یکـی از  

اولـین سرویس هاي اینترنت محسوب شده و امروزه از آن به عنوان یک ابزار ارتباطی قدرتمند استفاده می گردد . در زمان ارسال 

اولین پیام ارسال شده توسط نامه الکترونیکی  Mail-E یک پیام . ، فرآیند گسترده و مسیري طوالنی طی خواهد شدیک نامـه الکترونیکی 

انجـام شده است . قبل از تحقق رویداد فوق ، صرفا" امکان ارسال پیام " Tomlinson Ray" توسط مهندسـی بـا نـام 1971در سال 

قابلیت ارسال پیام به سایر ماشین هاي  Tomlinson میـسر بـود. پیـام ارسـالی توسطبراي کاربران موجود بر روي یک کامپیوتر 

یک پیام متنی  .، Mail-E موجود بر روي اینترنت با استفاده از عالمت "@" بـه منظـور مـشخص نمودن ماشین دریافت کننده بود

در ابتدا و هم اینک اغلب بصورت متن هاي کوتاه می باشند. ساده است که براي گیرنده پیام ارسال می گردد. نامه هاي الکترونیکـی 

در برخی موارد ممکـن اسـت ، فرسـتندگان نامـه هـاي الکترونیکـی بـا افزودن "ضمائم " ، حجم یک نامه الکترونیکی را افزایش 

از برنامه هـاي سـرویس گیرنـده به منظور مشاهده نامه هاي الکترونیکی دریافت شده ، می بایست  mail-E سرویس گیرندگان .دهند

شرکت مایکروسـافت  express outlook و یا outlook نامـه هاي الکترونیکی استفاده کرد. برخی از کاربران از برنامه معروف

 Gmail ،Hotmail بـه منظـور مشاهده نامه هاي الکترونیکی استفاده می نمایند. افرادیکه از خدمات پست الکترونیکی رایگان نظیر

استفاده می کنند، از یک برنامه سرویس گیرنده که بصورت یک صفحه وب نمایش داده می شود ، استفاده می نماینـد.  Yahoo و یا

نمایش لیست تمام پیام هاي موجود در صندوق  · :برنامـه هـاي سرویس گیرنده صرفنظر از نوع خود ، داراي وظایف زیر می باشند

امکان  · .م هـا . " عنـوان یـک پیـام مـشخص کننـده فرستنده ، موضوع ، تاریخ و زمان و اندازه پیام استپستی از طریق " عناوین پیا

انتخاب یک پیام از طریق عنوان آن فراهم شده ومطالعه محتویات پیام، امکان ایجاد پیام هـاي جدیـد و ارسـال آنهـا وجود خواهد داشت 

اکثر برنامه  · . گیرنده ، موضوع پیام را مشخص و در ادامه محتویـات پیـام را تایپ کرد. براي ارسال یک پیام می بایست آدرس 

هاي سرویس گیرنده پیام هاي الکترونیکی امکان اضافه کردن ضمائم به یک پیام را نیز فراهم می آورند. برنامـه هاي فوق همچنین 

 .ز دارا می باشندامکان ذخیره کردن ضمائم موجود در پیام هاي دریافت شده را نی

 

  طریقه ایجاد صندوق پستی

جهت ایجاد آدرس پست الکترونیکی بایستی ابتدا یکی از سایتهاي ارائه دهنده این خدمات را بر اساس فـــــــاکتورهاي مـورد نظر همچون 

 user) ت تعریـف کـاربر جدیـد یعــــنیحجـــــــم نامه هاي ارسالی، طریقه ارسال و دریافت، بهاي آن و ... انتخاب نمـود. سـپس در قـسم

new in Sign )آن سـایت اقـدام بـه ایجـاد یـک شناسـه کـاربري جدیـدID) ،( بـه همـراه اسـم رمـز آنPassword ( نمود 

 Yahoo مراحل ایجاد آدرس جدید در سایت

 می شویم  .mail .Yahoo.com.ابتدا وارد آدرس -1
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 نماییم کلیک می Sign UP روي گزینه 2-

 .مشخصات مورد نیاز در فرم باز شده وارد می نماییم-  3

 

 

 

، نقطه و عالمت _ می باشیم و امکان استفاده از از کاراکترهاي غیر مجاز  9-1،ارقام  z-a فقط مجاز به استفاده از حروف ID در قسمت

( حرف بدون ایجاد  32باید حداقل حرف و حداکثر  Password 6 و... . وجود ندارد در قسمت % & ^ \ | / ( ) =+- ؟ Space همانند

 ..فاصله( وارد نماییم. جهت باال رفتن امنیت بهتر است کلمه عبور ما ترکیبی از حروف و ارقام باشد

 

  در اکثر سایتهاي ارائه کننده خدمات پست الکترونیک، زمان ایجاد صندوق پستی بخشی با نام فراموش کردن رمز عبور

   Security Quetion نام نویسنده مورد عالقه شما چیست؟ تاریخ تولد پدر شما چه روزي است  :تعبیه شده است که در آن سؤاالتی نظیر

؟ یا سؤاالتی از این قبیل وجود دارد .که بایستی کاربر یکی از سؤاالت را به دلخواه انتخاب نموده و جواب مورد نظر خودش را نیـز در 

یه شده در همان صفحه بنویسد . با استفاده از این اطالعـــــــــــات اگر زمانی فرد رمز عبــــــــــور خـود را فراموش کند، کادر جواب تعب

،ابتدا اطالعاتی نظیـر تـاریخ تولـد یـا کدپـستی از او گرفتـه شـده و در صورت تعیین جواب  forgot  my password با انتخاب گزینه

توماتیک سؤال فوق پرسیده می شود. تنها در صورت دادن پاسخ درست ،کـاربر مـی توانـد وارد صندوق پستی خود درست ، به طور ا

 شود. در غیر این صورت بایستی شخص تقاضاي کلمه رمز جدید نماید تا به آدرس پستی دیگري که موقع ثبت نام در قسمت

  Alternate Emaillدد.وارد نموده ارسال  گر 

اید حروفی را که در شکل می بینیم وارد نماید. این بخش براي تشخیص نوع کاربر انسانی از کاربران ماشینی یا هکرهاي شبکه  در انتها ب

 د.می باش

را کلیک می کنیم. در صورتی که اشکالی در ورود اطالعات ما وجود نداشته باشد، حساب کاربري  Account My Create نهایتا دکمه

 .ام تبرك ظاهر می شودایجاد گردیده و پیغ

 

 روش ورود به صندوق پستی و مدیریت آن

 .کلیک می کنیم In Sign همانند شکل زیر وارد نموده و روي دکمه Password و ID بتداا
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 :پس از ورود لیست فولدرها در سمت چپ به شرح زیر می باشد

 

Inbox : میگیرند نامه هایی که به شما فرستاده شده است در این فولدر قرار 

Trashمثل bin Recycle میباشد یعنی اگرنامه اي را پاك کنید کامال ازبین نمیرود و در این فولدر قرارمیگیرد 

Draft   اگربخواهید نامه اي راکه نوشته اید فعال ارسال نکنید یا کامل کرده و بعدا بفرستید میتوانید آنرا بااستفاده از گزینهlater Send 

  .منتقل کنید Draft موقتا به

Sent نامه هایی راکه شما در Box Mail مینویسید و ارسال میکنید یک کپی ازآن در Sent نگهداري میشود 

. Spam(محل نگهداري نامه هاي ناخواسته و معموال تبلیغاتی ) هرزنامه ها Option  

optionدرهمه box Mail ها گزینه اي به نام option یمات بیشتري رادرموردوجود دارد که امکانات و تنظ Email  وMailbox  در

 یاداشتن امضاي آخر نامه و تغییر مشخصات فردي و Password اختیار شما قرار میدهد مثل تغییر

راکلیک کنید. حال در  Message New یا Compose شدید باید گزینه box mail براي نوشتن یک نامه بعد از اینکه وارد : نوشتن نامه

عنوان نامه. در قسمت پائین، متن کامل نامه را تایپ میکنید و در  Subject گیرنده را وارد کرده و در قسمت Email آدرس باید To قسمت

نکته: اگر بخواهید یک نامه را عینا به چند نفر ارسال کنید )مثل پیام تبریک سال نو ( کافیست  .راکلیک می نمایید Send آخر گزینه

هم همان کار را می کند با این تفاوت که گیرنده ها متوجه  BCC قسمت). Copy Carbon: CC) وارد کنید CCآدرسهاي آنها رادر قسمت 

میتوانستند  CC نمی شوند نامه دریافت شده توسط آنها فقط مختص یک شخص نیست و به افراد دیگري نیز رسیده ،است در صورتی که در

 Copy Carbon Blind : BCC) .سایر گیرنده ها را نیز ببینند Email آدرس
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 فصل پنجم 

 اطالعاتی: پایگاه تعریف
 ینب المعارف دایرة. )نامید اطالعاتی پایگاه توان می چاپی، صورت به حتی باشد، که قالبی هر در را اطالعات از مند نظام ی مجموعه هر کلی، طور به

 (.7552 استارجز، فدرو کتابداری، و رسانی اطالع المللی

 :اساسي بانك اطالعاتيمفاهیم 

  DAta یك سري داده هاي خام مي باشد كه از آنها اطالعات ساخته مي شود 

. Information اطالعات داده هایي هستند  . اطالعات به معني دانشي است كه از طریق خواندن، مشـاهده و آمـوزش بـه دسـت مـي آیـد

ـا مفهـوم تولیـد نمایند.بدین منظور كامپیوترها و سایر ماشینهاي مرتبط با آنها داده ها كه جمع آوري شده و پـردازش مـي گردنـد تـا شـكلي ب

 را به روشهاي گونـاگون پـردازش مي كنند تا اطالعات مفیدي تولید نمایند

 Entity به هر چیزي كه باید اطالعاتي در مورد آن ذخیره كنیم Entity شگاه دانشجو، استاد و... یا موجودیت مي گویند.مـثالً در سیستم دان

 موجودیت هستند

، صفت خاصه گویند .صفت (به هر كدام از اجزاء اطالعات یك فرد یا یك شئ )مثل نام ،نام خانوادگي ، شـماره دانشـجویي فت خاصهص

 . خاصه در هر مكاني ممكن است متفاوت باشد

 اطالعات بانک در اطالعاتی عناصر مراتب سلسه

 به صورت گروهي از بیتها نمایش داده مي شود كاراكتر-1

 .پایین ترین سـطح یـك واحـد منطقـي در سلسله مراتب داده ها و اطالعات مي باشد به عبارتي دیگر همان مفهوم صفت خاصه است فیلد -2

 تابخانهعضو یک کمشخصات یك فرد نظیر  .ه مجموعه اي یا تعدادي فیلد ركورد گفته مي شودب ركورد یا سابقه -3

 .یك فایل مجموعه اي از ركوردهاي بهم مرتبط مي باشد فایل یا پرونده-4

مجموعه اي از فایلها یا پرونده ها كه به نحوي منطقاً بهم مرتبط مي باشند پایگاه داده یـا بانـك اطالعاتي  پایگاه داده یا بانك اطالعاتي -5

 نامیده مي شوند

 اجزا و عناصر محیط بانك

  :: سخت افزار مورد نیاز بستگي به نوع بانك دارد كه معموالً موارد زیر مورد نیاز است سخت افزار-1

 یك ماشین محاسبه گر كه معموالً كامپیوتر است 

 یك سخت افزار ذخیره سازي .

 در صورت امكان سخت افزار ارتباطي براي بانكهاي شبكه اي  

 نرم افزار -2

 افزاري است كه كاربر باید براي تماس با سیستم بانك اطالعاتي از آنها استفاده كندنرم افزارهاي كاربردي نرم   الف:

 نرم افزار سیستمي ب:
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  (DBMS) نرم افزار سیستمي مخصوص بانك-

 (سیستم عامل) نرم افزار سیستم عمومي-

 افرادي كه با بانك كار مي كنند  كاربر :-3

 :است شده تشکیل جزء چند از اطالعاتی پایگاه هر

 مدیریت و توسعه نگهداری،،قوی سازی نمایه،سازی مستند جهت اصطالحنامه،اطالعات ذخیره پایگاه،پرسشها برای کاوش موتور یك، کاربری رابط یك

 است اهمیت حائز بسیار اطالعاتی پایگاههای

SQL  چیست؟ 

 .دستور مي باشد 31استفاده مي شـود و حدوداً شامل پردازش ، ذخیره و بازیابي داده در پایگاه داده هاي رابطه اي  یک زبانی است برای

SQL سازي، مدیریت، نگهداري و كـار بـا بانكهاي اطالعاتي میباشد كه تقریباً توسط تمام بانكهاي اطالعاتي  زبان استاندارد و جامع پیاده

 .پشتیباني میشود DB2 و Access  ،SQL Server ،Oracleكوچك و بزرگ ماننـد

 

 اطالعاتی های ایگاهپ بندی تقسیم

 :  از عبارتند اطالعاتی های پایگاه مهمترین بندی، تقسیم این اساس بر 

 متنی اطالعاتی های پایگاه  

 عددی اطالعاتی های پایگاه 

 تصویری اطالعاتی های پایگاه 

 صوتی اطالعاتی های پایگاه 

 

 پایگاه ها، المعارف دایرة ها، نامه واژه راهنما، شناختی، کتاب های پایگاه انواع شامل و پردازند می  متن قالب در اطالعات ارائه به متنی های پایگاه

 نمونه وب روی در( ODLIS) رسانی اطالع و کتابداری علوم پیوسته نامه واژه پایگاه. است تجاری، عالیم و اختراع ثبت های پروانه متن، تمام های

 است نوع این از ای

 اه پایگاه این در موجود اطالعات بیشتر و گیرند می بر در را عددی های داده برجسته طور به ها پایگاه گونه این:عددی اطالعاتی های پایگاه

 پایگاه وب روی عددی های پایگاه جمله از. فعالند غیره و زمانی های سری آماری، ستد، و داد های زمینه در که هایی پایگاه مانند. است ارقام و اعداد

 .است یاهو مالی

 روی یریتصو های پایگاه جمله از. هستند متحرك و( گرافیك و نقاشی عکس،) ثابت تصاویر شامل ها پایگاه این:تصویری اطالعاتی های پایگاه

 .داراست را ثابت تصاویر بازیابی امکان که است ‹گوگل› تصویریاب پایگاه وب

 ابلق های پایگاه جمله از. پردازند می غیره و سخنرانی موسیقی، جمله از صوتی های فایل ارائه به ها پایگاه اینک:صوتی اطالعاتی های پایگاه

 .است آلتاویستا صدای جستجوی پایگاه وب، روی صوتی جستجوی
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 DOAJ اطالعاتی پایگاه

 

 مجالت از زیادی تعداد به توانند می محققان است، دسترسی قابل www.doaj.org شناخته شده و از طریق آدرس DOAJ اختصاری نام با که پایگاه این در

 در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. گانرای الکترونیک

 امالًک دسترسی با پژوهشی مجالت فهرست ترین شده شناخته و ترین بزرگ از یکی عنوان به مقاله هزاران و مجله عنوان  0044اکنون با بیش از  DOAJپایگاه 

   درصد مجالت بررسی شده جهان اکنون در این پایگاه وجود دارد. 14ت و بیشتر از اس رایگان و آزاد

 :doaj  ویژگی های پایگاه

 .پذیرندتمام مجالت این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس  1-
 .پایگاه مذكور پایگاهی جامع بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد-2

 .دارای ساختاری ساده بوده و دسترسی به متن مقاالت آن بسیار راحت است  DOAJ پایگاه- 3
گردند؛ مگر اینكه عناوین روزآمد هستند و مجالتی كه دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می  DOAJ همه عناوین در پایگاه- 4

 .دیگری جایگزین آنها شده باشد
 

 :روش جستجو و یافتن مطالب

می توان از طریق همه فیلدهای موجود در پیشینه مجالت به  (Find Journal ) در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از سیستم جستجوی مجالت-1
 جستجوی آنها پرداخت.

، سال شروع )زمانی که مجله به صورت الکترونیکی و تمام متن و دسترسی آزاد درآمده است(،سال پایان )البته ISSNاین فیلدها عبارت است از: عنوان مجله،  
کشور محل نشر و زبان )زبان درصورتی که یک مجله جای خود را به عنوان دیگری داده باشد(، موضوع، کلیدواژه ها)کلیدواژه های موضوع مجله(، ناشر، کشور ،)

 (.متن مقاالت

می توان مجالت را در سطح مقاله هم جستجو کرد. البته باید توجه   ،(find Articles) در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از گزینه جستجوی مقاالت- 2

درج گردیده)در  ( DOAJ Content )در جلوی عنوان آنها عبارت داشت که همه مجالت در این پایگاه در سطح مقاله قابل جستجو نیستند و فقط مجالتی که
وان نعنوان مجله(، دارای این قابلیت می باشند. در هر صورت مقاالت قابل جستجو را از طریق فیلدهای زیر می توان جستجو کرد: عنوان مقاله، ع 1321حال حاضر

 عبارتنداز  جستجوی مقاالت می توان از عملگرهای بولی نیز استفاده کرد. این عملگرها، نویسنده مقاله، کلید واژه ها و چکیده مقاله. درISSNمجله، 

(:AND،OR،NOT.) 

( وجود دارد که با استفاده از آن می توان فهرست جدیدترین عناوین افزوده New itlesدر منوی سمت چپ در صفحه اصلی، گزینه ای به نام عناوین جدید )
 اخیر مشاهده کرد؛ این فهرست به طور خودکار روزآمد می شود. روز 34شده به پایگاه را در 

به صورت جامع تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد. براساس یك سلسله مراتب مبتنی   پایگاه در این:: DOAJ موضوعات در پایگاه

که کاربر با کلیک کردن بر روی هر  حوزه کلی تقسیم شده 17بر رشته سازماندهی می شوند. در صفحه اصلی این پایگاه موضوعات به 

 Expand Subject) گزینه برروی كاربر چنانچه  یک از آن ها می تواند به موضوعات به صورت خاص تر دسترسی یابد.عالوه بر این،

Tree ن ردوعات اخص و تعداد مجالت را می یابد که با کلیک کموض کلی، موضوعات  ( در صفحه اصلی كلیك كند، فهرست كاملی از

 برروی هریک از این موضوعات، فهرستی از مجالت دسترسی آزاد در آن حوزه ظاهر می شود.

 

http://www.doaj.org/
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 Ebsco - پایگاههاي اطالعاتي  
 

هزار نشريه مختلف  41111مراه خالصه و نمايه بیش از هزار نشريه تمام متن به ه 11111پايگاه اطالعاتي ابسكو دسترسي به اطالعات بیش از 

مديريت، اقتصاد، مالي، حسابداري، تجارت  هاي علوم اجتماعي، علوم انساني، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسي، تجارت،علمي را در حوزه

 الملل، هوش مصنوعي، کشاورزي، و ... را مهیا ساخته است.بین

  

        Academic Search FullTEXT Premier 

نشريه تمام متن تحقیقي بازبیني شده در حوزه هاي علوم  2221نشريه و متن کامل  4533نشريه علمي ، نمايه و چکیده  3114متن کامل         

 اجتماعي ، انساني ، آموزش ، کامپیوتر ، مهندسي ، پزشکي ، فیزيک ، زبان و ...

        Business Source Premier 

نشريه تمام متن تحقیقي بازبیني شده در حوزه هاي تجارت  812نشريه و متن کامل  3311نشريه علمي ، نمايه و چکیده  2929متن کامل         

 ، مديريت ، اقتصاد ، مالي ، حسابداري ، تجارت بین الملل...

        Computer Source: Consumer Edition 

در حوز هاي علوم کامپیوتر ، برنامه نويس ، هوش مصنوعي ، سیستم هاي اطالعاتي ، روباتیک ، نرم افزار و .  مجله 311شامل متن کامل         

 . . است .

    Library, Information Science  &Technology Abst 

صاحب نظران را در حوزه کتابداري و اطالع نشريه ادواري، بعالوه معرفي کتابها، گزارشها و گفتگو با  111اين بانک اطالعاتي مقاالت بیش از     

 دهد.تاکنون را پوشش مي 1811رساني از سال 

        Professional Development Collection          

 نشريه آن تمام متن مي باشد . 115نشريه در حوز هاي آموزش و پرورش است که  511اين بانک شامل بیش از         

    Regional Business News 

 منبع اطالعاتي تمام متن را به کاربران خود مي دهد . 51بانک اطالعاتي اخبار تجاري ناحیه امريکاي شمالي امکان دست يابي به بیش از 

 Emerald پايگاه اطالعاتي
 )امرالد( EMERALD نام پایگاه انتشاراتی:

 MCB UP Ltd نام شرکت مادر:

در انگلستان تاسیس شده  18۹2مستقل در سال  است که به عنوان شرکت انتشاراتی MCB شرکتنام تجاری  Emerald سابقه انتشارات:

     است.

 (E-Databases( و پایگاه اطالعاتی الکترونیکی )E- Journalsنشریات الکترونیکی ) نوع اطالعات:

 نشریه الکترونیکی 111بیش از  تعداد نشریات الکترونیکی:

 مورد 9 تعداد پایگاههای اطالعاتی:

  

 (Alert srvicesهشدار و اطالع رسانی در مورد منابع جدید ) خدمات الکترونیکی دیگر:

 مدیریت؛ کسب و کار؛ کتابداری و اطالع رسانی موضوع اصلی:

 اینترنت نوع دسترسی:

 انگلیسی زبان:

ه های کتابخانه ای؛ مدیریت کتابخانه ای؛ حسابداری؛ حسابرسی و اقتصاد؛ مدیریت اطالع رسانی؛ توسعه و مدیریت مجموع پوشش موضوعی:

پلیس؛ مدیریت بخش عمومی؛ مدیریت کیفیت؛ آموزش؛ محیط   مدیریت تدارکات و زنجیره عرضه؛ بازاریابی؛ مدیریت عملیات و تولید؛ مدیریت

ت عمومی؛ مدیریت مراقبت های مواد؛ مدیریت محیط ریست؛ غذا و تغذیه؛ مدیری مهندسی و علوم ساختمانی؛ پیگیری توسعه حرفه ای؛ آموزش؛

 بهداشت؛ مدیریت منابع انسانی؛

http://www.iranresearches.ir/%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-special/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/389-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-ebsco.html
http://www.iranresearches.ir/%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-special/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/389-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-ebsco.html
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 محصوالت امرالد:

Emerald Full-text 1 (با )پوشش موضوعی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، کتابداری، مهندسی مکانیک، الکترونیک و  متن کامل

 مهندسی الکترونیک

 Emerald Journals .2 (با )رسانی به ش موضوعی: مجله های معتبر مدیریتی در زمینة مدیریت، مدیریت کتابداری و اطالعپوش نشریات امرالد

 همراه مهندسی، علوم کاربردی و تکنولوژی

 Emerald Management Reviews .3 (با )پوشش موضوعی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اطالعات، کیفیت،  بررسی های مدیریتی

 ابی، حسابداری و امور مالیاستراتژی، بازاری

  Emerald Abstracts .۴(:شامل )چکیده امرالد 

  International Civil Engineering Abstract :عنوان نشریه 1۵1خالصه مقاله از  111111

Computer Abstracts International Database  مجله در زمینه علوم کامپیوتر 211خالصه مقاالت 

Computer and Communication Security Abstracts  کنفرانس ۴1مجله و  111خالصه مقاله از  ۹111شامل 

 جستجوی سریع، جستجوی پیشرفته، جستجوی مروری روشهای جستجو:

 http://www.emeraldinsight.comآدرس  این پایگاه : 

 چیست ؟ scopusبانک اطالعاتی 

منتشر می شود و پس   Elsevierاز مجموعه بانک های استنادی علوم است که توسط شرکت  scopusمجموعه بانک اطالعاتی          

تولید می شود،دومین نمایه استنادی علوم محسوب می گردد . منظور از نمایه نامه استنادی علوم ،  ISIکه توسط   web of scienceاز 

بانک اطالعاتی است که عالوه بر چکیده مقاالت ، دارای فهرست رفرانس ها)منابع( هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد 

قاله را فراهم می کند. بدین ترتیب می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه ، تاکنون چندین ها( به هر م  citationارجاعات )استنادات با 

بار مورد ارجاع و استناد توسط سایر مقاالت قرار گرفته است و یا به عبارت دیگر چندین با توسط سایر مقاالت مورد رفرانس واقع شده 

 د.است که این خود می تواند شاخصی از کیفیت مقاله باش

 web ofعنوان مجله از موضوعات مختلف است فلذا پوشش مجالت آن تقریبا دو برابر  17111این مجموعه در برگیرنده بیش از

science   بوده و به همین علت گزارش استنادات و ارجاعات به دست آمده از آن دقیق تر است. جالب این است که مجموعهscopus   در

 مقاالت مدالین را در بر می گیرد. %111بر گیرنده تمامی مجالت ایندکس شده در مدالین است و به عبارت دیگر 

و دیگر بانک ها متفاوت است ممکن است برخی همکاران تعداد   Web of scienceبا مجموعه های   Scopusاز آنجا که پوشش مجالت 

 است.Scopus مالحظه کنند که این امر طبیعی و مربوط به پوشش مجالت  متفاوتی از مقاالت خود را در این جداول

. 

 چیست ؟  Science directپایگاه اطالعاتی 

 Science Direct  یک پایگاه اطالعاتی تمام متن علمی است که مقاالت و کتاب های به دقت بازبینی شدهPeer-reviewed  را به شما

، 1581در سال   Elsevierمیلیون مقاله و فصل های کتاب در آن موجود است. نام شركت 9.5پیشنهاد می دهد.در حال حاضر بیش از 

یكي از اولین ناشراني است  Elsevier( شروع به فروختن كتاب به دانشجویان كرد مطرح شد. Lowys Elsevierزماني كه لوئیس الزویر)

همكاري داشته اند از نامداران روزگار خود بوده  Elsevierاني كه با كه به چاپ مجالت علمي و شرح وقایع علمي پرداخته است. نویسندگ

( نام برد.شعبه اصلي Descartes( و دكارت )Erasmus( ، اراسموس )Galileo(، گالیلئو )Scaligerاند كه مي توان از اسكالیجر)

Elsevier Science .در آمستردام هلند مي باشد 

  ٍElsevier و مي باشد كه محصوالت و خدمات علمي، فني و پزشكي را در سراسر دنیا منتشر مي یك ناشر چند رسانه اي پیشر

محصول و خدمات ارائه مي دهد كه شامل مجالت، كتابها، محصوالت و خدمات الكترونیكي، پایگاههاي  211111بیش از   Elsevierكند.

 مي نماید.منتشر   كتاب را 1211نشریه و  1611بیش از   اطالعاتي مي باشد و هر سال

http://www.emeraldinsight.com/
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 ScienceDirect مجله علمي، فني، پزشكي به  1711: یك سرویس اطالعاتي الكترونیكي پیشرو مي باشد كه به وسیله آن به بیش از

میلیون چكیده مقاالت علمي دسترسي پیدا مي كنید. با مقاالت بیش از  59( دسترسي پیدا مي كنید. به بیش از fulltextصورت تمام متن )

به بعد مي  1999برقرار مي كنید.دسترسي به مقاالت آن طبق اشتراك دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال   یگر ارتباطناشر د 121

 باشد.

های تقریباً تمامي موضوعات بخصوص علوم پایه ، علوم محض، كشاورزي ، فني و مهندسي، علوم این پایگاه شامل منابعی در زمینه

 باشد.ي و علوم اجتماعي میپزشكي ، اقتصاد و علوم انسان

 PubMed -پایگاههاي اطالعاتي  

 PubMed ( یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی در وب جهان گسترWorld Wide Web است که)  توسط

پزشکی  ( واقع در کتابخانه ی ملیNCBI=National Center for Biotechnology Informationمرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی )

فراهم ساخته  ( را مجاناً در اختیار کاربرانMedlineی به پایگاه اطالعاتی مدالین )( تهیه شده است. این ابزار، دسترسNLMآمریکا )

رشته های پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی  نشریه در 4511میلیون مقاله از  16است.هم اکنون این پایگاه اطالعاتی بیش از 

بر می  1955هان را دارا می باشد.پوشش این پایگاه از نظر تاریخ به ج و علوم پایه )پیش بالینی( منتشر شده در آمریکا و هفتاد کشور

كتابخانه ملي پزشكي ژی دربيولوت طالعااست كه توسطمركزملياطالعاتيمدالین ابانك ت مقاالای ازمجموعه pubMed  گردد.

 ست.استيابيدقابل  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  آدرسینسایت با است.هایدد(تاسيسگرNLMمریكا)آ

 جستجو در این پایگاه به دو صورت امکان پذیر است:

 را بزنیم یا کلیک کنیم  enterنوشته و  forجلوی   search barتنها کافی است کلیدواژه مورد نظر خود را در جستجوی ساده:-1

 عملکردهای منطقی با هم ترکیب کرده و نشان می دهد.نحوه ی کاربرد این عملکردها :این بانک به طور خودکار واژه ها را توسط 

1. AND.مقاالتی که هر دو واژه را در بر دارد نمایش می دهد: 

2. NOT.مقاالتی که واژه اول را دارد ولی فاقد واژه دوم است: 

3. OR.برای یافتن دو عبارت هم معنی در یک مرحله جستجو به کار می رود : 

یگاه عملکردها را از چپ به راست می خواند.عبارت ها را می توان در داخل پرانتز قرار داد.کلمات داخل یک پرانتز به عنوان یک این پا

 Common cold AND (Vitamin c OR zinc.)مجموعه واحد پردازش خواهد شد و سپس در روش جستجو منظور خواهد گردید.مثل: 

 رین و مرتبط ترین نتایج اند.نتیجه اول هر جستجو مهمت 21همیشه 

 abstractگزینه  summeryمقاله را داشته باشیم. برای این کار کافی است از بخش  abstractما می توانیم از طریق این پایگاه خالصه یا 

 را کلیک کنیم.  displayرا انتخاب کنیم و 

در نوار نمایش  textمقاله مورد نظر را نشاندار کرده و بعد روی  برای دیدن مقاله به صورت فرم متنی یعنی بدون فایلهای گرافیکی ابتدا

خود یا  E-mailرا می زنیم در اینجا فرم متنی مقاله مذکور را خواهیم دید.اگر بخواهیم این مقاله را به  send toکلیک می کنیم و سپس 

را می زنیم .صفحه ای باز می شودکه باید در جای   send toرا از نوار نمایش انتخاب می کنیم و  E-mailشخص دیگری ارسال کنیم 

 کلیک کنیم تا مقاله برای ما یا فرد مورد نظر فرستاده شود. E-mailمشخص شده آدرس مورد نظر را وارد کرده و روی 

 جستجوی پیشرفته:-2

Limits در جستجوی پیشرفته این امکان وجود دارد تا جستجوی ما در گروههای سنی،جنسیتهای ویژه یا مطالعات بر روی گروههای:

انسان یا حیوان ،زبان ویژه مقاله منتشر شده ،نوع مقاله و تاریخ جستجوی مقاله به صورت دقیق و ... اختصاصی تر شود .برای استفاده 

 را از نوار خاکستری انتخاب می کنیم. limitاز این امکانات گزینه 

 ( مهم :Linkلینک های)

http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/معرفي-پايگاه-هاي-اطلاعاتي-علمي/403-آشنايي-با-پايگاههاي-اطلاعاتي-pubmed.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Index /Preview:Preview  تعداد نتایج جستجو را قبل از نمایش دهد بیان می کند.برای این کار واژه یا واژه های مورد نظر را در

کمک بگیریم  Indexبه فیلدهای ویژه از کلیک می کنیم .همچنین می توانیم برای دستیابی  Previewجعبه جستجو وارد می کنیم و روی 

کلیک می کنیم، لیستی مربوط به عنوان وارد شده ما به ترتیب الفبایی   Indexبه طوری که ابتدا فیلد مورد نظر را وارد می کنیم ،بعد روی 

 نشان داده می شود که می توانیم از آن انتخاب کنیم.

در نوار خاکستری کلیک  Historyها را در این محل نگهداری می کند که اگر روی همه جستجوها و نتایج آن History:Pubmedتاریخچه

 کنیم می توانیم آنها را ببینیم.

Clipboard جایی برای جستجو های انتخابی است. که در اینجا جستجوی ما به مدت هشت ساعت باقی می ماند و ما می توانیم به صورت:

Off line  افه کردن به از آن استفاده کنیم.برای اضClipboard  بعد از اینکه جستجوی خود را انجام دادیم جستجوی مورد نظر را انتخاب

می  Clipboardرا می زنیم، به این ترتیب جستجوی ما وارد  Send toکلیک کرده و سپس  Clipboardمی کنیم، در نوار نمایش روی 

 شود.

اول نام ونام خانوادگی وسپس اولین حرف از نام کوچک او را در پنجره جستجو برای جستجوی نام نویسنده، جستجو بر حسب نام نویسنده:

نام مورد نظر را در فیلد مولف جستجو  Pubmed،اگر نام نویسنده به همین شکل وارد شود  Mr Smithjaوارد کنید)بدون نقطه(،مثل 

 ط در فیلد مولف بلکه در تمامی فیلدها جستجو خواهد کرد.آن را نه فق Pubmedخواهد کرد.اما اگر فقط نام خانوادگی نویسنده وارد شود،

[ استفاده کنید تا روش جستجوی auنکته:برای جستجوی نام نویسنده مورد نظر آن را داخل گیومه قرار دهید و از معرف فیلد نام نویسنده ]

 ". Smith j "[auخودکار غیر فعال گردد.مانند]

یا شکل  molecular biology of the cellی یک مجله ،می توان عنوان کامل آن را مثل برای جستجوجستجو بر حسب عناوین مجالت:

 ( را وارد نمود.ISSNو یا شماره استاندارد بین المللی آن را )  mol boil cellمثل Medlineمخفف آن را در 

آن را به  Plumbed،( Gene Therapyباشد)مانند NLMممکن است نام مجله مثل یک اصطالح در سرعنوانهای موضوعی پزشکی  -1

 [ استفاده کنید.taعنوان مش جستجو می کند.در چنین مواردی از معرف فیلد نام مجله ]

در غیر این صورت در  Scanning [taنام مجله هایی که فقط یک کلمه ای است برای جستجو نیاز به معرف فیلد نام مجله دارد. مثل:] -2

 تمامی فیلدها جستجو خواهد شد .

را به  J Hand surly [Amاگر نام مجله یا بخشی از آن داخل قالب ] [ و یا داخل پرانتز باشد، نام مجله را بدون آن وارد کنید .مثل:] -3

 وارد کنید. J Hand surly Amصورت 

 اشکال نمایش مقاالت:

مشخصات(، وضعیت مدرک بازیابی شده)در شامل نام نویسنده ،عنوان مقاله ،مأخذ)نام مجله و سایر (: Summeryنمایش خالصه ) -1

دست نمایه سازی، تهیه شده توسط ناشر(، تعیین غیر انگلیسی بودن مقاله ، نوع مدرک)مروری و...(ریا، یادداشتی برای عدم وجود چکیده 

 می باشد. Pub medمقاله و شماره های شناسایی )انحصاری( مقاله در 

 می باشد. Pub med)شماره شناسایی مقاله در   PMIDحرف اول از مقاله و  31ده، شامل نام نویسن(:Briefنمایش مختصر ) -2

شامل نام مجله ،وضعیت رکورد)در مرحله آماده سازی یا تهیه توسط ناشر (،عنوان،تعیین غیر (:abstractنمایش چکیده مقاله ) -3

 می باشد.  Pub medها )انحصاری( مقاله در انگلیسی بودن مقاله،نویسندگان،آدرس نویسنده،چکیده،)در صورت وجود(،تغییر

این فرم نمایش شامل:نام مجله، وضعیت رکورد، عنوان مقاله، تعیین مقاله در صورت غیر انگلیسی بودن :citationنمایش به شکل  -4

مواد شیمیایی، نویسنده،چکیده) در صورت وجود(،نوع نوشته ،اصطالح های مش ، نام مشخص با عنوان موضوع،   ،نویسندگان، آدرس

 است.  Medline, Pub medشماره های شناسایی )انحصاری( مقاله ها در 

تعریف دو حرفی فیلد ها برای تمامی رکوردها در مدالین. از این شکل نمایش برای کپی رکوردها به :MEDLINEنمایش به شکل -5

 فاده کرد.منظور استفاده در برنامه های نرم افزاری مدیریت کتابشناسی می توان است
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 لینک های مهم این پایگاه:

Structure _Nucleotide_ Protein_ NCBI databases_ Broken list_ Link out _Pmc  _oMIM   _Journals_ 

Homologue _Gene_ Books_ Genome_ NCBI 

 .و تاریخچه آ ن را ارائه می دهد  تمامی اطالعات درباره نحوه استفاده از سایت HELP/FAQدر قسمت  .1

و مشخصات کامل خود را بنویسیم تا از مزایای بیشتری برخوردار باشیم مثال  e-mailمیتوانیم آدرس  my NCBDدر قسمت  .2

 درخواست مقاله و...

 می توان موضوع خود را خاص تر نمود.   related linkدر قسمت  .3

 دسترسی پیدا کنیم.  full textمیتوانیم به مقاالت   link outدر قسمت  .4

 تغییراتی را که در بازنویسی و ویرایش سایت انجام شده درج می شود.  new/ noteworthyدر قسمت  .5

 توضیح داده است. pubmedراجع به خود   over viewدر قسمت  .6

 میتوانیم برای دسترسی به سایت ها و بانکهای دیگر استفاده کنیم  e-utilityاز قسمت  .7

 Cochran Libraryبانک اطالعاتی 

را بارها و بارها شنیده اید. نام این پایگاه  Cochraneدر حین کار کردن با بسیاري از منابع پزشکي مبتني بر شواهد، نام مجموعه  حتماً 

برگرفته از نام پزشکی اسکاتلندی به همین نام است که از پایه گذاران پزشکی مبتنی بر شواهد بوده است و به طور عمده مجموعه ای از 

میباشد که به نوعی برگزیده و خالصه ی بررسی ها و تحقیقات بالینی اند.در این پایگاه  meta analysisو  systematic reviewمقاالت 

 کارآزمایی های بالینی معتبر بعنوان منابع کلیدی پزشکی مبتنی بر شواهد در دسترس پزشکان و دانشجویان قرار گرفته اند

 Cochrane  حاوي اطالعات به روز در ارتباط با تأثیر عوامل مختلف مرتبط با سالمت است. در واقع یک مجموعه بین المللي است که

این مجموعه با هدف فراهم آوردن و انتشار اطالعات به روز در زمینه هاي مختلف مرتبط با نظام سالمت شکل گرفته است. این مجموعه 

نظام سالمت را فراهم مي آورد. براي دست یابي به این هدف، این  امکان دستیابي به اطالعات را در بسیاري از رشته هاي مرتبط با

( Cochrane review groupsمجموعه به گروههاي مختلفي تقسیم شده است. هر یک از این گروهها تحت عنوان یک گروه مروري )

ر گروههایي که در این مجموعه شناخته مي شوند. هر گروه خاص فعالیتهایش را در زمینه خاصي از نظام سالمت انجام مي دهد. سای

( که به بررسي و توسعه متدولوژي هاي مختلف مي پردازد. Method Groupفعالیت مي کنند شامل موارد ذیل است: گروه متدولوژي )

رائه ا گروههایي که مسئولیت موارد مرتبط با جغرافیا و زبان شناسي نواحي مختلف را بر عهده دارند و هم چنین گروهي که به بررسي و

 مي پردازد. Cochraneسیاست ها و تصمیم گیریهاي مجموعه 

Oxford Journals 

ژوزنالهایي را منتشر مي كند و عنوان ها را توسعه مي  Oxford journalsیكي از ناشران اصلي ژورنالهاي پژوهشي و علمي مي باشد. 

 دهد و با معتبرترین جوامع علمي جهان در ارتباط مي باشد.

(, ریاضیات و علوم Life science(, علوم زیستي )Law(, حقوق )Humanitiesموضوعي آن شامل: علوم انساني ) زمینه هاي

 ( مي باشد.Social science(, علوم اجتماعي )Medicine(, پزشكي )Mathematical  &Physic science)  فیزیك

  

 (ebscohhostسکو )پایگاه اطالعاتی اب 

Ebscoo   یکی از پیشگامان جهانی دسترسی به اطالعات از طریق خدمات اشتراک مجالت چاپی و الکترونیکی ، تولید و توسعه پایگاهای

تعداد زیادی  ebscoپایگاه اطالعاتی و هزاران مجله الکترونیکی است . شرکت  111اطالعاتی تحقیقا تی ، دسترسی پیوسته به بیش از 

خود دارد. و پایگا های اطالعاتی مشهوری نیز از سایر تامین کنندگان اطالعات در اختیار دارد . مهم   یگاه اطالعاتی تمام متن مختصپا

 می باشد .  academic search fulltext primier و  business sourceدر اختیار دارد ، دو پایگاه   ebscoپایگاهای که   ترین

http://madsg.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b3%da%a9%d9%88-ebscohhost/
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ی جامع مجموعه جامع از مجموعه های مرجع تا بانکهای اطالعاتی تخصصی از جمله در زمینه آموزش و پرورش این بانکهای اطالعات

 گیردبرای عموم و قشر دانشگاهی را در بر می

 در ابتدای ورود به سایت باید دیتا مربوط آموزش و پرورش را انتخاب کرده و سپس شروع به جستجو کنید.

 www.ebscohost.comآدرس پایگاه: 

 Ovid SPبانک اطالعاتی  

Ovid یكي از اولین پایگاه ( هاي تجاري دنیا در امر گسترش سریع تكنولوژي اطالعاتIT ،است. از همان روزهاي ابتدایي )Ovid  به

قاتي هاي تحقیه اطالعات و محصوالت الكترونیكي، مهارتسرعت رشد پیدا كرد و به عنوان یك شركت برجسته در دنیا در امر دستیابي ب

ادغام شد و موجب یكي شدن منابع  Silver Platterبا شركت  Ovid، 2111و خدمات پشتیباني براي كاربران سراسر دنیا، درآمد. در سال 

و متخصص كلینیكي در سراسر دنیا به  پژوهها محقق، دانش دو نام برجسته دنیا در زمینه پزشكي و تحقیقات علمي شد. امروز، میلیون

 دهد دسترسي دارند.ارائه مي Ovidكه شركت  onlineهاي تحقیقات پزشكي قابلیت

 Ovid هاي علوم زیستي، بهداشت و پزشكي است. و فناوری آن، یك پیشرو شناخته شده در حل نیازهاي اطالعاتي الكترونیكي در زمینه

Ovid  میلیون كاربر در سراسر دنیا را در امور علمي،  13با ارائه محتوي، ابزار و خدمات ویژه، نیازهاي گوناگون تحقیقاتي بیش از

هاي درست و دقیقي براي سؤاالت مهم و اساسي در اختیار دارد كه به تقویت اكتشاف و و جواب كند پزشكي و تخصصي برآورده مي

ژورنال  1211با استفاده از موتور جستجوي قوي خود، جستجو، تحقیق و دسترسي به محتواي  Ovid كند. كاوش در موضوعات كمك مي

 بانك اطالعاتي امكان پذیر ساخته است.  211كتاب را از حدود  1111و بیش از 

 هايپژوهان دانشگاهششروع به كار كرده در دنیا مورد استفاده كتابداران، محققان، متخصصان كلینیكي، و دان Ovidكه  1988از سال 

( HMOهاي پژوهشي، بیمارستانها و سیستمهاي بهداشت و سالمت، داروسازي و شركتهاي بیمه )برجسته دنیا، مدارس پزشكي، كتابخانه

از  %87از بیمارستانهاي آموزشي، و  %97هاي پزشكي، از كتابخانه %93توسط Ovidقرار گرفته است. تنها در امریكاي شمالي، 

 گیرد.شركت برجسته داروسازي مورد استفاده قرار مي 31تختخوابي آمریكا و همچنین توسط  211انهاي بیمارست

 Mosby's nursing consultبانک اطالعاتی 

Nursing Consult  عنوان منبع بین المللی شامل مجالت بازبینی دقیق شده 2711پایگاه طبقه بندی شده تمامی مقاالت مربوط بهPeer 

Reviewed  و سایر انتشارات تجاری به صورت الکترونیکی می باشد. پوشش این پایگاه جامع بوده و اطالعاتEvidence-Based  را

نیز شامل می شود. این پایگاه قابل استفاده برای تمامی متخصصین پرستاری، مامایی، دست اندر کاران و مدیران مرتبط با توسعه و 

 تهیه و تدوین شده است. Elsevier.. می باشد. این پایگاه توسط مدیریت پرستاری، اقتصاد بهداشت و .

 UpToDateگاه اطالعاتی پای 

Up-To-Date فشرده منتشر می شود و اطالعاتی تفصیلی را درباره   منبع اطالعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و در قالب لوح

 ومراقبت از بیمار و موارد بالینی )عالئم بالینی، روش های آزمایشگاهی و تشخیص و درمان بیماریها( ارائه می دهد که برای پزشکان 

مورد پژوهش و بررسی  UpToDateمیلیون مورد مربوط به بیماران توسط تیم های تحقیقاتی 81بیماران کاربرد دارد. هر ساله بیش از 

 روزآمد می شود. UpToDate ماه یکبار اطالعات ارائه شده در 4قرار می گیرد و هر 

 :UpToDate پوشش موضوعی 

هزار منبع فراهم شده است و یک پایگاه اطالعاتی دارویی و پیوندهایی  251تصویر و بیش از  هزار صفحه متن و 75در این پایگاه بیش از 

تخصص پزشکی پوشش می دهد که  13زمینه موضوعی را در  7311بیش از  UpToDate به چکیده های مدالین نیز ارائه شده است.

 عبارت است از:

http://www.ebscohost.com/
http://www.getpaper.ir/blog/tag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-uptodate
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های عفونی، ریه، حساسیت ها و ایمنی شناسی، اطفال، روماتولوژی، زنان  کلیه، اعصاب، گوارش و کبد، خون شناسی، سرطان، بیماری

 و زایمان و بهداشت زنان، غدد درون ریز، قلب و عروق، طب خانواده و اورژانس، مراقبت های اولیه بزرگساالن

 :UpToDate جستجو در 

 مراحل زیر را دنبال کنید: UpToDate برای جستجوی اطالعات در .1

 ( عبارت جستجوی خود را وارد کنید.New Searchو ).در کادر جستج1 .2

بیماریها، عالئم بیماری، رویکردها و اختالالت آزمایشگاهی، نام داروها و رده های دارویی   نکته: عبارت جستجو می تواند نام .3

 باشد.

 کلیک کنید. Go .بر روی2 .4

 نتایج مربوط به آن موضوع را مشاهده کنید..در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روی عنوان یک زمینه موضوعی، 3 .5

 اخص کردن عبارت جستجو: 

ن تبرای بازیابی اطالعات دقیق تر، عبارتی را وارد پنجره جستجو کنید که دقیقاّ آنچه را که می خواهید نشان دهد. برای مثال به منظور یاف

ّ عبا را  Treatment of hypertension in pregnancy رتاطالعاتی درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران حاملگی، دقیقا

 برای شما بازیابی خواهد کرد. Hypertension وارد کادر جستجو کنید، زیرا این عبارت اطالعات دقیق تری را نسبت به واژه

 نکات جستجو:

1. 1.UpToDate اختصارات و مترادف های رایج را تشخیص می دهد. برای مثال کلمه GERD  نتایج مربوط

 )بیماری رفالکس مری( را بازیابی می کند. Gasteroesophageal reflux disease هب

 .در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی می کند.2 .2

 شود.جستجو می UpToDate .عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص های موضوعی پزشکی تحت پوشش3 .3

 نام یک نویسنده، عنوان یک مجله و سال انتشار قابل جستجو نمی باشد. UpToDate .در4 .4

 اطالعات ویژه بیماران:

UpToDate  ماه یکبار روزآمد  4صدها موضوع آموزشی را برای بیماران فراهم آورده است که همانند اطالعات مخصوص پزشکان هر

بیماران قرار می گیرد. این اطالعات مربوط به شایع ترین بیماریها بوده و شوند و در نتیجه دقیق ترین و جدیدترین مطالب در اختیار می

به جنبه هایی از بیماری مانند ریسک فاکتورها، علل بیماری، روش های تشخیص، اقدامات پیشگیرانه، اختالالت و درمان های پیشنهادی 

 اشاره می کند.

بیماران و خانواده های آنها می باشد و برای سایر گروه های خوانندگان  اطالعات ارائه شده در این قسمت تنها برای آموزش و آگاهی

در  ”Where to get more information“ مناسب نیست. به منظور دستیابی به اطالعاتی در سطح سایر گروه های بیماران به بخش

 هر کدام از زمینه های موضوعی اطالعات مخصوص بیماران مراجعه کنید.

بیماران به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است و از طریق اطالعات مخصوص 

 در دسترس می باشد. www.uptodate.com/patients سایت

 UpToDate  :http://www.uptodate.comپایگاه  آدرس 

 ProQuestآشنایی با پایگاه اطالعاتی  

ProQuest  مجموعه ای از پایگاه های اطالعاتی است که شامل پایان نامه ها، سخنرانی ها، مقاالت، نشریات علمی و گزارش ها می

را جمع آوری کرده و امکان … و Oxford, springer, Emerald, CRCPress باشد. این مجموعه اطالعاتی از ناشران مختلف از قبیل

 پایان نامه ها را برای محققین فراهم می کند. دسترسی به متن کامل مقاالت و

http://www.uptodate.com/
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میلیون پایان  2.2یکی از مهمترین و اساسی ترین پایگاه های اطالعاتی موجود در آن، پایگاه اطالعات پایان نامه ها می باشدکه بیش از 

 نامه را پوشش می دهد.

آمریکای شمالی ” دانشگاه جهان ) غالبا 1111امه های دانشجویان این پایگاه شامل اطالعات کتابشناختی و چکیده بیش از دو میلیون پایان ن

پایان نامه جدید به این مجموعه اضافه می شود. از سایر قسمت  47111( در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است و ساالنه اطالعات 

 های آن به بانک اطالعاتی میکرو فیلم ها نیز باید اشاره کرد.

 گروه اطالعات کمبریج به حساب می آید. این دیتا بیس زیرمجموعه

این پایگاه اطالعاتی با دامنه موضوعی هنر و علوم انسانی، تجارت و صنعت، کامپیوتر و اینترنت، اقتصاد و بازرگانی، آموزش و پرورش، 

علوم ورزش و سرگرمی  علوم محیطی، بهداشت، فرهنگ و آداب و رسوم، سیاست، دولت و قانون، علوم پایه و ریاضیات، امور اجتماعی،

می باشد. تمامی متون به همراه عکس هست و خالصه مقاالت به زبان های غیر انگلیسی هم ارائه گردیده است.این بانک اطالعاتی 

 زیر قابل دسترسی است: آدرس الکترونیکی از

www.proquest.com 

 هستند، بر روی لینک زیر کلیک نمایید powerpointو  pdfکه در قالب  راهنمای استفاده از این پایگاهدانلود فایل معرفی و  برای

به آدرس زیر که مربوط به قسمت پشتیبانی و آموزش  ProQuestمشاهده و دانلود فایل ها و ویدئوهای آموزشی درباره پایگاه  برای 

(Support  &Trainingاین پایگاه می شود، مراجعه ) :نمایید 

 

US/support/default.shtml-http://www.proquest.com/en 

 ISI web of knowledgeبانک اطالعاتی  

ISI ا یInstitute for Scientific Information شد که بایکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده بانکهای اطالعاتی در نیم قرن اخیر مي

به عنوان بزرگترین ناشر بانکهای  ISIفعالیت خود را آغاز نمود. امروزه  1958جهت پاسخگویی به نیاز پژوهشگران جهان در سال 

آید. این شرکت بیشتر محصوالت مهم خود را در ای و کتابشناختی در بین پژوهشگران جهان بشمار ميدشاخهاطالعاتی جامع، علوم چن

 نماید.با رویکرد کامل جستجو، تحلیل، اشتراک اطالعات و تولید مقاله ارائه مي Web of Knowledge (WOKقالب یک پورتال به نام )

WOK دهد. محیط جستجوی این بانک اطالعاتی یکی های علوم، علوم اجتماعی، هنر، علوم انسانی و غیره پوشش ميمجالتی را در حوزه

 های جستجوی اطالعات برای تمامی سطوح تحقیقات علمی استاز بهترین محیط

Web of science :شامل سه قسمت است که عبارتند از 

SCI(science citation index ) در فیالدلفیای آمریکا منتشر شد و زمینه های  1961نمایه استنادی علوم است که نخستین بار در سال

 علوم ، پزشکی، کشاورزی ، فنی و مهندسی را در بر می گیرد.

Social science citation index عنوان مجله در زمینه علوم اجتماعی را پوشش می دهد. 1181(( حدود 

 (Arts and humanities citation index حدود )عنوان مجله در زمینه هنر و علوم انسانی را پوشش می دهد. 1131 

 IRANMEDEXآشنایي با بانک اطالعاتي 

شرکت پژوهشگران سالمت پس از دریافت مجالت علمي پژوهشي علوم پزشکي کشور اقدام به اسکن آنها نموده و سپس مقاالت را در 

IRANMEDEX ن قرار میدهد. جهت استفاده محققی 

 IRANMEDEXدر   Searchحوه ورود ون

جستجوصفحه اول عبارت مورد نظر را نوشته و سپس گزینه جستجو را انتخاب مي كنیم. پس از انجام مراحل  Boxدر :Basicجستجوي 

     فوق وانتخاب گزینه جستجوکلیه مقاالت موجود در این بانک درصفحه بعد خواهد آمد.

http://www.proquest.com/
http://s2.picofile.com/file/7179240428/ProQuest.rar.html
http://s2.picofile.com/file/7179240428/ProQuest.rar.html
http://www.proquest.com/en-US/support/default.shtml
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وارد صفحه جستجوي پیشرفته  IRANMEDEXبا انتخاب گزینه جستجوي پیشرفته در باالي صفحه اصلي  : جستجوي پیشرفته 

میشوید.در این صفحه شما می توانید یک سری محدودیت شامل : نام نویسنده، فقط مقاالت تمام متن، محدوده زمانی خاص و....   مقاالت

 ق و خالصه تری داشته باشید.را اعمال کنید. این کار باعث می شود که جستجوی دقی

  

پژوهشي علوم   وارد یک لیست الفبایي از مجالت علمي  IRANMEDEXبا انتخاب این گزینه از باالي صفحه اصلي  فهرست مجالت :

ر مقاالت آن د Full Textخورده باشد بدین معني است که  Pپزشکي فارسي والتین داخل کشور میشوید. چنانچه در جلوي عنوان عالمت 

آن در این بانک ارائه شده است را مشاهده   Full Textهر شماره اي که   این بانک موجود میباشد . با کلیک بر روي عنوان مجله میتوانید

 نمایید.

 MEDLIBآشنایی با بانک جامع مقاالت پزشکی 

اندازی یک های گوناگون برای راهبرنامه و طرحشود. بعد از وجو در کشور شنیده میاندازی موتور جستاین روزها زیاد صحبت از راه

 اندازی شده است.وجوی جدیدی برای نشریات علوم پزشکی راهوجوی ملی این بار موتور جستموتورجست

ه وجوی مقاالت پزشکی فارسی است کبراساس گزارش پایگاه فناوری اطالعات برسام و به نقل دنیای اقتصاد، این بانک یک موتور جست

نشریه علوم پزشکی در کشور وجود دارد، مقاالت همه این نشریات به مرور در این بانک قرار داده 163 جه به اینکه در حال حاضربا تو

هزار مقاله در این بانک وارد شده و تا پایان مهر ماه این  21وزارت بهداشت، تاکنون شود. به گفته مدیرکل دفتر توسعه انتشارات علمیمی

 یابد.ر مقاله افزایش میهزا61 تعداد به

تواند بر اساس اسامی مولفان یا موضوع وجو در این بانک را داشته باشد مییا کاربر قصد جستدر صورتی که یک عضو هیات علمی 

 .وجو بپردازد. در این بانک جامع مقاالت پزشکی چکیده فارسی و انگلیسی و متن کامل مقاله قابل دسترسی استمقاله در آن به جست

شود سوم مهر ماه در نشست سراسری قابل دسترسی است و گفته می www.medlib.ir بانک جامع مقاالت پزشکی به نشانی اینترنتی

 کند.کار خود را آغاز پزشکی به طور رسمی مدیران مسوول و سردبیران نشریات علوم

و آموزش پزشکی در راستای یکپارچه سازی اطالعات مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان 

آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و همچنین ایجاد سهولت دسترسی جامعه محققین حوزه سالمت به اطالعات جامع -پژوهشی

آزمایشی بانک  مربوط به نشریات، مقاالت علمی کشور و اطالعات مربوط به اعضای هیئت علمی و نخبگان اقدام به راه اندازی نسخه

 جامع تخصصی مقاالت و اطالعات پزشکی نموده است

 IRANDOC-آشنایي با پایگاههاي اطالعاتي
 

 Iranian Research Institute for Scientific Information and Documentation 

  

به منظور فعالیت در حوزه اطالع رسانی  1301پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران, پژوهشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در سال 

 در این ی اطالعاتینیازها منظور رفع به علمیو مدارك اطالعات و اشاعه ، گردآوریرسانی اطالع تحقیقاتی الیتفع و کتابداری تاسیس شد. هدف این پژوهشگاه,

 در کشوراست. علمی اطالعات ایجاد شبکه تالش برای و زمینه

می چکیده مقاالت عل ,تازه های تحقیق ,سمینارهای ایران فصلنامه های :از جمله   در قالب چندین نشریه  هم اکنون این پژوهشگاه یافته ها و اطالعات علمی را

فصلنامه   و نیز محققین و متخصصین و گاهنامه ه های فارغ التحصیالن خارج از کشورچکیده پایان نام ,گزارشهای دولتی ایران ,چکیده پایان نامه های ایران ,نیو ف

قابل دسترسی است.  Offline و Online پژوهشگاه نیز به صورت پایگاههای اطالعاتی منتشر می سازد و رکوردهای علمی پژوهشی علوم و فناوری اطالعات

وم در دسترس عم سایت وب پژوهشگاه هم اکنون از طریق  متن کامل  بخش قابل توجهی از منابع اطالعاتی مانند: مقاله، گزارش و طرحهای پژوهشی به صورت

 مراجعه نمایید. بخش پایگاه های اطالعاتی این مرکز می باشد. برای استفاده مجالت و چکیده پایان نامه ها به

http://www.iranresearches.ir/%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-special/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/412-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-irandoc.html
http://www.irandoc.ac.ir/Database/confere.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/confere.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/projects.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/projects.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/articles.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/articles.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/the-int.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/the-int.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/gov-rep.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/gov-rep.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/the-fori.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/expert.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Database/expert.htm
http://www.irandoc.ac.ir/jrnl-all.htm
http://www.irandoc.ac.ir/jrnl-all.htm
http://www.irandoc.ac.ir/jrnl-all.htm
http://www.irandoc.ac.ir/database.htm
http://www.irandoc.ac.ir/database.htm
http://www.irandoc.ac.ir/full-Text/Full-Art.htm
http://www.irandoc.ac.ir/full-Text/Full-Art.htm
http://www.irandoc.ac.ir/About/aboutus.htm
http://www.irandoc.ac.ir/About/aboutus.htm
http://alpha-5.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi
http://alpha-5.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi
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 SID –آشنایی با پایگاههای اطالعاتی 

اقدام به افتتاح مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی نمود. اهداف تاسیس این مرکز آنچنان که  1383مرداد  16جهاد دانشگاهی در تاریخ 

ه آن آمده است "ترویج و اشاعه اطالعات علمی ، گسترش و ارتقاء خدمات اطالع رسانی به محققان ، سرعت بخشیدن به کاوش در اساسنام

 های علمی و افزایش اثر بخشی تحقیقات در کشور است".

به عنوان  www.SID.irمرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی تحت نظارت شورای علمی ، خدمات خود را از طریق پایگاه اینترنتی 

بانک اطالعات علمی کشور و در آینده نزدیک در سطح منطقه ارائه می دهد و تالش نموده از تجربه های مشابه در داخل و خارج از 

 کشور جهت بهبود ، روزآمدی و جامعیت اطالعات استفاده کند.

 عبارتند از:  SIDخدمات عمده پایگاه 

 پژوهشی کشور –جستجو و ارائه مقاالت نشریات علمی  .1

 ( مقاالتFull textدسترسی به متن کامل ) .2

 ISIمعرفی و ارائه مقاالت نشریات ایرانی نمایه شده در  .3

 دسترسی به مجموعه مقاالت محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی .4

( و شاخص آنی Impact Factor( از طریق شاخص تاثیر)jcrپژوهشی کشور) –سرویس گزارش های استنادی نشریات علمی  .5

(Indec immediacy) 

 معرفی نشریات و نویسندگان مقاالت پر استناد .6

 ورهگیری پیشرفت کار تو سط نویسندگانonline submission) سرویس ارسال الکترونیکی مقاالت)  .7

 خدمات دیگر .8

پژوهشی اعتقاد راسخ دارد و بر این اساس آخرین  –ن و اصحاب نشریات علمی به ارتباط دو سویه با محققان ، پژوهشگرا  SIDپایگاه 

 فعالیت های پایگاه را در معرض دید و نقد صاحب نظران قرار می دهد.

  

 بانک جامع فیلم سالمت چیست ؟

دف افزایش سطح آگاهی سامانه چند رسانه ای فیلم های آموزشی پزشکی و بهداشتی جهت اطالع رسانی در حوزه بهداشت و درمان با ه

عمومی, با همکاری معاونت تحقیقات و فن آوری و معاونت بهداشتی و با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مساعدت سازمان 

 مبهداشتی درزمینه های تغذیه سالم ، تنظی –در این سامانه فیلم های آموزشی  اندازی گردیده است.های استانی راهصدا و سیما و شبکه

 خانواده ، دخانیات ، اورژانس حامیان سالمت ، ورزش ، سالمت مادران ، بیماری واگیر، دکتر سالم و غیره گنجانده شده است

 

  جستجو: راهبردهای

 
 .است AND,OR , NOT اپراتورهای پایه بر بولین جستجوی اساس :(Boolean Operators) بولین اپراتورهای

http://www.sid.ir/
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 ویاد بین اپراتور این که هنگامی. باشیم جستجو نتیجه کردن محدود درصدد که گیرد می قرار استفاده مورد هنگامی  AND اپراتور:AND اپراتور

 و هآمد آن در ها واژه کلید آن تمامی که اقالمی فقط که خواهد می نظام از کاربر، که است معنا این به شود می داده قرار واژه کلید بیشتری تعداد

 .شود می محدودتر جستجو نتیجه دلیل، همین به شود بازیابی است گرفته قرار بحث مورد دیگری بر یکی تاثیر

 اپراتور این که هنگامی. است جستجو حوزه گسترش معنای به واژه کلید چند یا دو بین آن کردن وارد که است دیگری اپراتور OR:OR اپراتور

 .شود بازیابی است آمده آنها در صرفا ها واژه کلید از هرکدام که مدارکی تمامی که است این معنای به گیرد قرار استفاده مورد

. شود می نامیده هم BUT اپراتور همچنین که است NOT اپراتور شود می استفاده بقیه از کمتر که بولین اپراتور سومین:BUT یا NOT اپراتور

 .باشیم داشته را ای واژه کلید حذف قصد که شود می استفاده هنگامی اپراتور این

 اساس این رب. شود استفاده تودرتو نام به روشی از باید شود می استفاده جستجو یك در بولین مختلف اپراتورهای از که هنگامی:بولین اپراتورهای

 . دهیم قرار پرانتز در شوند بازیابی هربار آنها از یکی خواهیم می که را هایی کلیدواژه

Liver AND (cat OR dog OR horse) NOT mouse 

 

 واژه کلید که دشو می استفاده هنگامی اپراتور این از. بیایند یکدیگر کنار باید که است هایی واژه کلید شامل عبارتی جستجوی: عبارتی جستجوی

 .بیایند هم سر پشت کند می وارد که نظمی به همچنین و یکدیگر کنار در حتما کاربر نظر مورد های

 دهد قرار پژوهش مورد را کودکان توسط خارجی زبان یادگیری خواهد می کاربری مثال برای:تر مربوط مدارك بازیابی و مجاورتی جستجوی

 ازیابیب پاراگراف، یا جمله یك در “کودکان” واژه کلید نزدیك را  “خارجی زبان یادگیری” عبارت که دهد می را دستور این نظام به کاربر مورد این در

 .کند

 ایشافز را شده بازیابی مدرك ربط میزان مولف و چکیده موضوع، عنوان، مانند معین فیلدی به جستجو کردن محدود توانایی:میدانی جستجوی

 .دهد می

 اتاطالع بازیابی های نظام توجه کانون در اخیر سالهای در که است شده بنا طبیعی زبان به پردازش پایه بر جستجو :طبیعی زبان به جستجوی

 سوال متن از مهم و کلیدی مفاهیم یا واژه کلید طبیعی، زبان به جستجو در  طبیعی زبان (.7557 کریمر،) است گرفته قرار رایانه و انسان تعامل و

 :اشندب می طبیعی زبان به جستجو از ای نمونه زیر مثالهای. شود می داده سیستم به شده مطرح صورت همان به سوال بلکه شوند نمی استخراج

What is the distance in miles from the earth to the sun? 

Who was the first Afro-American to win the Nobel prize in literature? 

What is the definition of opaque? 

 طبیعی زبان جستجوی موتورهای

 :  از عبارتند طبیعی زبان به جستجو موتورهای از هایی نمونه

ASK )www.ask.com) 

Homerweb )www.homerweb.com) 

Brainboost )www.brainboost.com) 

www.answerbus.com)Answerbus  

http://www.answerbus.com/
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 به مربوط آثار به مختلف موضوعات و ها رشته در نویسندگان معموال که کند می عمل صورت این به استنادی جستجوی:استنادی جستجوی 

 ازیابیب برای توان می منابع این از حال آورند، می مآخذ و منابع بخش در را استنادات آن سپس کنند، می استناد هستند آن تالیف حال در که اثری

 و،س ژاك) نمود بازیابی را دیگری مربوط منابع آنها مآخذ و منابع از توان می شده استناد آثار به مراجعه با عالوه، به. نمود استفاده مربوط منابع

7552.)) 

 

 خورده ندپیو ای شبکه صفحه یك به که فراپیوندهایی تعداد اساس بر را جستجو نتایج که گوگل جستجوی موتور موفقیت:فراپیوندی جستجوی

 .  نمود ای شبکه رایگاه منابع دنیای وارد را استنادی جستجوی مفهوم گذارند، می نمایش به و بازیابی اند

 جستجو امکانات سایر

 . است کلمه آن مختلف حاالت بازیابی برای کلمه، یك ریشه انتهای یا ابتدا به عالمتی کردن اضافه عمل سازی، کوتاه :سازی کوتاه - 

 .است)*(  ستاره رود می کار به که عالمتی اطالعات بازیابی نظامهای بیشتر در 

 .ارندد فرق یکدیگر با حرف دو یا یك در فقط که کند بازیابی را کلماتی تا دهد می اجازه کاربر به اپراتور این از استفاده :سازی ریشه - 

 حالت دو هر که شود می موجب ستاره عالمت. کرد تایپ wom*n شکل به را کلمه این توان می woman,women کلمات بازیابی برای مثال

 .شود بازیابی کلمه

 . کنند می نمایه است، شده تالیف مختلف زبانهای به که را مدارکی اطالعات، بازیابی نظامهای از برخی :زبانی محدودیت - 

 .است کاربر نظر مورد زبان به جستجو کردن محدود توانایی واقع در زبانی محدودیت 

 در ها، رابط از برخی. کند می پیدا ربط آنها جستجوی و التین های زبان به عمدتا ویژگی این  :کوچك و بزرگ حروف به حساسیت - 

 .دهند می ارائه را متفاوتی نتایج( بولی عملگرهای مورد در بویژه) بزرگ یا و کوچك حروف با جستجو زمان

. است خاص زمانی به جستجو کردن محدود در آنها توانایی اطالعات، بازیابی ابزارهای مهم های ویژگی از دیگر یکی :زمانی کردن محدود - 

 که خاص ای دوره به اینکه یا و کند محدود ماه یك حتی یا سال یك مثال خاص زمانی به دقیقا را خود جستجوی تواند می هم کاربر ترتیب این به

 .کند محدود است، سال یا ماه چندین شامل

 جستجو بهبود راهبردهای

  

 نمایید انتخاب را کاربر یا و خود نظر مورد موضوع با متناسب اطالعاتی نظام . 

 گیرید فرا کمك منوی طریق از را خود نظر مورد نظام در جستجو روش . 

 دهید تشخیص خود جستجوی در را مهم مفاهیم . 

 کنند می تعریف را شما نظر مورد مفاهیم که هایی واژه کلید کردن انتخاب. 

 هترب بازیابی به و محدود را جستجو تواند می که های واژه کلید سایر یا و مرتبط اصطالحات علمی، اسامی ها، مترادف داشتن نظر در 

 . کند کمك

 غیره و بولین اپراتورهای مجاورت، اپراتورهای سازی، کوتاه قبیل از باشد، داشته کاربرد است ممکن که جستجو داشتن نظر در\ 

 دهید انجام را جستجو آنها، اساس بر و مشخص نظام هر در را بولین اپراتورهای از کدام هر برای شده مشخص کاراکترهای . 

  - شده بازیابی اقالم ارزیابی 

  - دهید تغییر را خود جستجوی راهبرد مناسب، اقالم بازیابی عدم و نیاز صورت در. 

  - دنمایی تکرار دیگری جستجوی موتور در را جستجو عمل مناسب، اقالم بازیابی عدم و جستجو موتورهای از استفاده صورت در. 
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 جستجو با رابطه در نکاتی

 نظر رد را زیر نكات دارند، اندكي ربط یا نیستند مربوط شما موضوع به كه است شده منجر فراواني اقالم بازیابي به شما جستجوي اگر

 :بگیرید

 . نمایید محدود چكیده و موضوع عنوان، جمله از خاصي فیلد به را خود جستجوي

 علمي و تخصصي اسامي از استفاده خصوصا. نمایید استفاده تر خاص هاي واژه كلید از

 . نمایید اضافه AND اپراتور از استفاده با را بیشتر هاي واژه كلید 

 .شوید آنها بازیابي از مانع NOT اپراتور از استفاده با نیستید مند عالقه خاصي اقالم به اگر 

 .نمایید استفاده عبارتي و مجاورت جستجوي امكان صورت در 

 :باشید داشته نظر در را زیر نكات دهید، نمي تشخیص كافي را آن شما كه است كرده بازیابي را اندكي اقالم شما جستجوي اگر اما

 كه ار آنهایي بنابراین باشد، زیاد رفته، كار به هاي واژه كلید تعداد یا و باشید  برده كار به را خاصي بسیار هاي واژه كلید است ممكن

 .كنید حذف دارند كمتري اهمیت

 . كنید OR یكدیگر با را آنها باشند، مي علمي اسامي یا مترادفات داراي رفته كار به هاي واژه كلید اگر 

 . نمایید استفاده بیشتر، اقالم بازیابي براي كلمات سازي كوتاه از  

 . باشد شده وارد اشتباه ها واژه كلید است ممكن. دهید قرار بررسي مورد را كلمات امالي  

 .دهید قرار بررسي مورد را خود نظر مورد نظام در جستجو روش دیگر بار  

 

 در اینترنت رایگان جستجوي ابزارهاي

 جستجو موتورهاي

 ((Meta search engine جستجو فراموتورهاي

 (Directory) راهنما هاي فهرست

 

 نندما خدمات این از اندكي تعداد روي بر جستجو اصلي ترافیك ولي دارد وجود جستجو موتور صدها گستر جهان شبكه در حاضر حال در

 :است زیر موارد

Google )www.google.com) 

Altavista )www.altavista.com) 

Yahoo )www.yahoo.com) 

MSN )www.msn.com) 

. 

 نکاتی قابل توجه هنگام جستجو

د-1 و فرآین ج ست ت به را ج ور شرفته ص ی جام پ د ان ی ه  .د
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تر استفاده برای پیدا کردن نتایج دقیق (advanced search) جستجوی پیشرفته در موتورهای جستجوی فارسی و انگلیسی بهتر است از

 کنید

ن از-2.  ش ی وت ومه( ک ی ی )گ ک دادن قرار برا ت ی ص عبار ستفاده خا د ا ی  .کن

 اصطالحاتگویید که تنها صفحاتی را که شامل این هنگامی که از گیومه در اطراف یک عبارت استفاده میکنید، در واقع به موتور جستجو می

 جستجو هستند بازیابی کند. دقیقا همانطور که آنها را به ترتیب، جهت، و غیره تایپ کردید. این نکته تقریبًا در هر موتور جستجو کاربرد

 .آیددارد. نتایج فوق العاده متمرکزی پس از استفاده از کوتیشن برای شما بدست می

وگل از-. ی گ و برا ج ست ک در ج ت ی ستفاده سای د ا ی  .کن

شما می توانید از گوگل برای جستجو در یک سایت کمک بگیرید. این یک راه بسیار خوبی برای پیدا کردن چیزی است که شما دنبال 

، سپس عالمت دو نقطه):-، ”site“ آن هستید. به سادگی از این فرمان در نوار جستجوی گوگل برای جستجو در یک سایت استفاده کنید: کلمه

 :کنیممثال به این صورت تایپ می سایت که می خواهید جستجو کنید. برای رنتی وبو سپس نشانی اینت

site:websearch.about.com “how to find people” 

ت-4 ک در را کلما س ی ب آدر دا و ی د پ ی  .کن

کار به شما اجازه می جستجو کنید. این  Google از طریق «(in url) داخل آدرس وب»توانید در یک آدرس وب با استفاده از دستور می

 و یا آدرس صفحات وب جستجو کنید. به عنوان مثال، اگر فقط می خواهید نتایج را از سایت هایی که در URL  دهد تا کلمات را در داخل

URL خود کلمه «marshmallow» را دارند پیدا کنید، این عبارت را به نوار جستجوی گوگل اضافه کنید: 

inurl: marshmellow. 

 .خود دارند URL شود که در آدرس خود این کلمه را درهایی میاین دستور نتایج جستجوی شما تنها شامل وب سایتبا 

ی از-5 ها ی عملگر ول ی ب د برا دو ح ی نتایج کردن م و ج ست د ج و ستفاده خ د ا ی  .کن

تری خواهید یافت. ریاضی نتایج مناسب-است. با این راهکار 2یکی دیگر از ترفندهای جستجو در وب استفاده از عالمت جمع )+- و تفریق )

 پایه واقعًا می تواند به شما در جستجو کمک کند. 

عناوین نامرتبط زیادی خواهید داشت. برای  Ford Motors کنید، اما نتایج جستجو برایبه عنوان مثال، شما برای تام فورد جستجو می

در حال حاضر نتایج خود را بدون همه این  .tom ford” -motors“ :کنیدتر کافی است دو چیز را در نتایج خود ترکیب نتیجه مناسب

توانید از این ترفند استفاده کنید. برای توانید بیابید. در موارد فارسی نیز در مورد کلماتی که در ظاهر یک معنا دارند مینتایج نامرتبط می

شود و کلمه مشکی بازیابی می …اه، استعمار سرخ و سیاه، سیاه دانه و موارد بازیابی شامل دریای سیج مشکی–سیاه »مثال با تایپ عبارت 

 .شودبه هیچ وجه دیده نمی

ی-6 ها و ج ست د ج و د را خ دو ح ک به م ص دامنه ی خ ش د م ی  .کن

 :site  توانید از دستورو موارد دیگر، می ir ..edu  .org .gov اگر می خواهید جستجوهای خود را به یک دامنه خاص محدود کنید، مانند

برای انجام این کار استفاده کنید. این کار در بیشتر موتورهای جستجوی مشهور کاربرد دارد و یک راه عالی برای محدود کردن جستجوهای 

شما به سطح بسیار خاص است. به عنوان مثال، فقط میخواهید برای جستجو در سایتهای مربوط به ایران برای موردی جستجو کنید. شما 

نتایج جستجوی عبارت مورد نظر را با ”site: .ir “every things  محدود کنید و فقط با تایپ ir. تایج جستجو خود را به دامنهمیتوانید ن

 .دامنه ایران بدست بیاورید

ش از-7 ی ک از ب ور ی وت و م ج ست ستفاده ج د ا ی  .کن
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توانید دست طریق نتایج یافت شده در موتورهای جستجو میهای دقیق حتمًا از چند موتور جستجو استفاده کنید. از برای پیدا کردن عبارت

های متفاوتی داشته باشد. اما مهم این است که اطالعات تواند علتتری بزنید. تفاوت نتایج در موتورهای جستجوی مختلف میبه انتخاب مناسب

 آورندهای مختلفی اطالعات میوهای مختلف، از آیتمشود. همچنین موتور جستجیک از موتور جستجوها یافت میمناسب با نظر شما در کدام

ک-8 ص کلمه ی د در خا و حه خ ب صف و Ctrl+F با و ج ست د ج ی  .کن

توانید در هر گردید، پس از جستجو در موتور جستجو و لیست نتایج میمی …ای خاص، نظیر اسم شهر، مفهوم، شخص و اگر دنبال کلمه

 .آن کلمه خاص را بیابید. به این ترتیب لزومی ندارد کل صفحه را از ابتدا مطالعه کنید  Fو کلید صفحه از وب با گرفتن همزمان دکمه کنترل 

ت-9 ورد عبار ظر م ت به را ن ور که ص یشب و ا ج ست د ج ی  .کن

ی جستجو استفاده کنید. به این ترتیب جستجوی شما به صورت برای ساختن یک شبکه یا یک زنجیره توانید از کاراکترهایی شما می

ای ترین کاراکتر برشوند. این کاراکترها عبارتند از *، ( و ع. استفاده از کاراکتر ستاره رایجتری در اکثر موتورهای جستجو بازیابی میتردهگس

 .ساختن زنجیره اطالعات است. هنگامی که می خواهید جستجوی خود را گسترش دهید، از کلمات معروف استفاده کنید

به دنبال سایتهایی هستید که در مورد حمل و نقل صحبت میکنند، نباید از کلمه کامیون به تنهایی استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر شما 

صنعت “، ”عالقه مندان به کامیون“، ”حمل و نقل“، ”کامیون“و صفحات حاوی ” کامیون“جستجو برای کامیون *. این صفحات حاوی کلمه 

 .ترین کلمات هستید عبارت حمل نقل را با ستاره جستجو کنید اگر به دنبال گسترده کند.و غیره را بازیابی می” حمل و نقل

ت012 د عبارا و د را خ دو ح د م ی  .کن

کار ببرید شما در تعداد منابع یافت شده بیشتر تری بهتری بیابید، اما اگر کلمه عامتوانید نتایج دقیقهرچه عبارات شما محدودتر باشند، می

 موفق خواهید بود

1 ت از-1 کانا ی ام جاورت ستفاده م د ا ی  .کن

جستجو از طریق عملگر نزدیک یابی یا مجاورتی در این حالت عبارت مورد نظر را با جستجوی کلیدواژه ها در فاصله دلخواه درج کنید. 

و کاربرد آن محدود  نوعی خاص از جستجوی عبارتی با قابلیت تعیین ارتباط مکانی و جایگاه کلیدواژه ها نسبت به یکدیگر میسر است.

 .کردن دامنه جستجو و جلوگیری از بازیابی ناخواسته است

کدر عملگرهای  یابی و عملگرهای همجواری.عملگرهای مجاورتی بر دو نوع هستند. عملگرهای نزدیک ینزدی جستجوی کلیدواژه ها در  یاب

و یک شماره در التین و عبارت نزدیک و  N نشانه ای مرکب از حرفشود. گیرد. به ترتیب قرار گرفتن آنها توجه نمیفاصله دلخواه صورت می

 یابی با تایپبا عملگر نزدیکج دانش مدیریت»شود. برای مثال برای جستجوی یک شماره در فارسی برای استفاده از این عملگر استفاده می

 .نتایج بهتری بدست خواهید آورد« مدیریت 0دانش نزدیک»

گیرد. همچنین توجه به ترتیب قرار گرفتن آنها دارای اهمیت جستجوی کلیدواژه ها در فاصله دلخواه کاربر صورت میدر عملگرهای همجواری 

گیرد. برای مثال و یک شماره در فارسی برای استفاده از آن قرار می همجوارو یک شماره در التین و عبارت   Wاست. نشانه ای مرکب از حرف

 .نتایج بهتری بدست خواهید آوردج مدیریت 0دانش همجوار»یابی با تایپ با عملگر نزدیکج دانش مدیریت»برای جستجوی 

1 س بر-2 سا ت ا و فایل فرم ج ست د ج ی  .کن

توانید مثال زیر استفاده کنید. در این حالت می توانید تنها فایل برای آنکه در نتیجه جستجو، نوع فرمت فایل نیز مد نظر قرار بگیرد می

را جستجو کنید که بسیار در سرعت دستیابی به اطالعات می  document  و یا سایر فرمت های نوشتاری ppt وینتیا پاورپ pdf های

 .شودبازیابی می ppt جستجو کنید. کل نتایج بازیابی با فرمت  را Linux introduction filetype:ppt تواند مفید باشد. برای مثال

1 ی-. دیل برا خ تب وگل از ارز نر ستفاده گ د ا ی  .کن
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رز هر این مورد در موتور جستجوی گوگل کاربرد دارد. اگر می خواهید نرخ برابری ارز را مثال نرخ دالر در برابر یورو ، ریال ، یوان چین یا ا

 :کشور دیگری را بدانید کافی است از عبارتی مانند زیر استفاده کنید

usd in euro 

 usd in rmb 011ین طور وارد کنید: یا می توانید دقیقا مبلغی را که می خواهید ا

1 ت با-4 م کلما ی ه و معن ج ست د ج ی  .کن

اگر می خواهید در نتیجه سرچ خود، کلمات مشابه و هم معنی نیز وارد شوند باید از عالمت پ مطابق زیر استفاده کنید. در اینجا کلماتی 

 :نیز در نتیجه جستجو وارد می شوند guide , manual , reference مانند

debian installation ~tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع :

1- Scholes M, Barber B. Towards nursing informatics. Amsterdam: Medinfo Publisher; 1980. 

 7- Hannah KJ, Ball MJ, Edwards MJA. Introduction to nursing informatics. New York: Springer-Verlag; 1994 

 .1173نوراهلل، مرجع شناسی: شناخت خدمات و کتابهای مرجع. تهران: فرهنگ معاصر: مرادی، 3-

 1175تهران: نشر کتابدار:  .شناسیشناسی )علوم کتابداری و دانششناختی از دانش ابرامی، هوشنگ،4-

 

case study of the Maharana,bulu, panda,k.C.(2005). virtual reference service in academic laibraries :a  -5

libraries of IIMs and IITs in India, from http://eprints .rclis.org/archive/00009358  

 1188شریف مقدم ،هادی.علیجانی،رحیم .اصول کار مرجع ،ویراستار ابراهیم مختاری نبی .تهران انتشارات پیام نور، 6-

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

 

 


