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با عنوان فعاليتي تازه هاي اطالع رساني در شماره اول نشريه  ،گرامي... انديشمندان، فرهيختگان، دانشورزان و 
  :بودآمده ... نو 

يكي از راهكارهاي اساسي براي افزايش كارايي خدمات اطالع رساني، آگاه كردن نيازمندان نسبت به انواع "
به همين منظور . بزارهاي جستجوي اطالعات و انواع منابع اطالعاتي استخدمات، راه هاي اطالع يابي، ا

 نموده است كه از اين پس به صورت "تازه هاي اطالع رساني و اطالع يابي"كتابخانه مركزي اقدام به انتشار 
  .منظم هر دو ماه يكبار براي اعضاي هيات علمي و كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي ارسال خواهد شد

 از تحوالت جديد اطالع رساني و فناوري اطالعات نقش مهمي در ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش در آگاهي
بدين لحاظ ، ضروري است اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي با امكانات . دانشگاه ها دارد

  ."جديد كتابخانه هاي دانشگاه و شيوه استفاده از اين امكانات آشنا شوند
 از گذشت شش سال و شش ماه از تولد آن و برخورد با فراز و نشيب هاي فراوان، اين سوال در اكنون پس

ذهن ما همچنان نقش بسته است كه آيا ما توانسته ايم به اندكي از آنچه كه مي خواستيم برسيم يا خير؟ از 
 پيشنهادها و ،هاشما درخواست مي كنيم جهت رفع كمبودها و بهبود اين نشريه ما را با ارايه نظريه 

  . ياري فرمائيدir.ac.um.wali@sdarvishموضوعات مورد درخواست از طريق پست الكترونيكي 

اني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسيرس نشريه دو ماهانه مرآز اطالع  
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 )معاون مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد( سهراب درويش-١



  1"و اصحاب و يارانش) ص (  دانشنامه پيامبر اكرم "معرفي
Encyclopaedia of Holy Prophet and companions .- New Delhi: Anmol  pub ; 2004. 15 v.  2  

                                                                                                
اعتقاد دارد اسالم يك دين جهاني است و بزرگترين شخصيت ها را نويسنده اين دانشنامه  اشرف دكتر        

بنيان گذار اسالم نيست بلكه اسالم از ) ص(دمه كتاب مي نويسد پيامبربه جهان عرضه نموده است وي در مق
در واقع يكصد و چهل و هشت هزار . ختم شده است) ص (مد حشروع و به حضرت م) ع ( حضرت آدم 

بنابراين يك مجلد از دانشنامه را به  . پيامبر در طول تاريخ همين پيام را براي بشريت به ارمغان آورده اند
، صحابه و خلفاي راشدين اختصاص ) ص (بيا الهي و چهارده جلدديگر را به زند گاني پيامبر اسالم تاريخ ان

بررسي فهرست مندرجات هر جلد بصورت ذيل اطالعات بيشتري را در اختيار خواننده قرار مي .داده است 
  :دهد

، موسي، يوشع ، الياس، شامل تاريخ انبيا الهي مانندحضرت لوط، اسحاق، يعقوب، يوسف، يونس: جلد اول 
  . است ) ع ( ، خضر، و ذوالكفل ) ع ( عزيز، ذكريا ، يحيي، عيسي: هزقيل ، شمعون، داود، سليمان،

مانند هاشم، اميه، عبدالمطلب، ) ص ( در هفت بخش تنظيم شده است و شامل اجداد واعمام پيامبر : جلد دوم 
وفات ) ص ( ي ايشان، وفات آمنه مادر پيامبر و دوران كودك) ص ( عصر جاهليت، تولد پيامبر اكرم 

عبدالمطلب مسافرت پيامبر به شام ، زندگي در مكه ، ازدواج با حضرت خديجه، رسالت پيامبر، شعب 
ابوطالب، معراج، پيمان عقبه، هجرت به مدينه، ساختن مسجد، تشكيل دولت اسالمي در مدينه، ازدواج با 

قسمت هفتم . و پيمان حديبيه مي باشد) بدر، احد، خيبر(  غزوه هاي پيامبر عايشه، پيامبر و عبداهللا ابن ابي ،
  . را بررسي مي كند) ص ( فتح مكه، جنگ حنين، تبوك و آخرين حج پيامبر 

حضرت خديجه، سوده، . اختصاص داده شده است) ص (سران وفرزندان پيامبر ماين جلد به ه: جلد سوم 
 سلمه، ام حبيبه، صفيه ، ماريه و نيززندگاني  فرزندان ايشان از جمله عايشه، حفضه،  زينب بنت خزيمه ، ام

  . در اين جلد مورد بحث قرار گرفته اند) س (فاطمه زهرا 
پيرامون تعليم و تربيت يا آموزش و پروش در اسالم بحث مي نمايد و به پنج فصل تقسيم مي : جلد چهارم

در امر آموزش، بنيان ) ص (  در اسالم ، سنت هاي پيامبر تعليم و تربيت در زمان جاهليت ، نقش معلم. شود
سنتي آموزش ، دوران كودكي ، آموزش خانواده، آموزش زنان، حقوق و آموزش و پرورش، روش خواندن 
و نوشتن، ارزش علم و دانش در اسالم، رشته هاي متفاوت علوم در اسالم، عالمان و دانشمندان حوزه هاي 

  . عملي در جلد چهارم مورد بررسي واقع شده اندمختلف دانش و نيز آموزش
( در بخش اول سيره پيامبر اكرم . اين مجلد به طرح دو مقوله جنگ و صلح در اسالم مي پردازد: جلد پنجم 

، منشور اساسي ، حقوق مومنين حقوق يهوديان ، قوانين دفاع ودر بخش دوم نيز مفهوم جنگ در اسالم ) ص
  .  ، تاكتيك هاي پيامبر در جنگ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند، اعالن جنگ ، دفاع شهري

به طور كلي در خصوص معجزات بحث مي نمايد، معجزاتي كه در قرآن به آنها اشاره شده است : جلد ششم 
مباحثي مانند شق القمر، پيروزي . و نيز معجزاتي كه در سنت و سيره پيامبر ثبت و ضبط گرديده است

                                                 
  ) کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد( محمود صديقی -١



وم، شكست ابرهه از پرندگان به امر خداوند، امي بودن پيامبر ، بشارت كتاب مقدس در امپراتوري ر
  . خصوص ظهور پيامبر اكرم در اين جلد مطرح مي باشند

و همچنين ) ص(و داللت آنها بر ظهور پيامبر ) تورات و انجيل ( پيش گويي و بشارت كتاب مقدس : جلد هفتم 
در كتب مقدس هندو ، متون مقدس زردشتي و پارسي بخش هاي ) ص(وجود نشانه هايي از پيامبر اسالم 

  . اين جلد را تشكيل مي دهند
جلد هشتم و نهم بر روي هم طلوع و ظهور اسالم ، موقعيت جغرافيايي  ، شرايط اجتماعي و : جلد هشتم 

كودكي . اقتصادي شبه جزيره عربستان، تشكيل دولت اسالمي و گسترش اسالم را مد نظر قرار مي دهد 
) ص(، سفر به شام، پيشگويي راهب نصراني، حضرت خديجه به عنوان اولين يار و همراه پيامبر) ص(پيامبر 

، عبادت در غار حرا، بعثت پيامبر، مخالفت هاي قريش در هجرت به حبشه، مرگ ابوطالب، دعوت براي رفتن 
دينه، دستاورد جنگها و غزوه هاي اول و به يثرب، پيمان هاي عقبه اول و دوم، اسالم در مدينه، هجرت به م

  . دوم و سوم در جلد هشتم مورد بحث واقع شده است
زندگي اجتماعي،  شرايط اقتصادي ،  ادبيات ، تاريخ و جغرافيا ،  وضعيت فكري و فرهنگي : جلد نهم 

افرادي كه (  مسلمان  تازهلعربستان قبل و بعد از اسالم ، قوانين اسالم ، علوم ، مكاتب مختلف، افراد و قباي
،  نامه به سران كشورهاي جهان ) از جانب پيامبر اجازه تبليغ اسالم را در ميا ن قبيله خود دريافت نمودند 

در مدينه و ) ص(، واكنش شاه ايران، جنگ موته، منشور صلح پيامبر) پادشاه حبشه و خسرو شاه ايران (
  .  لب را به خود اختصاص داده اندعمده مطا) ص(مكارم اخالقي و سيره عملي پيامبر 

زندگي پيش از اسالم، گرايش به اسالم، هجرت به مدينه، . زندگاني خليفه اول را دربر مي گيرد: جلد دهم 
، جنگ بدر، )س(با عايشه، حضرت فاطمه ) ص(زندگي در مدينه، تجارت، يهود در مدينه، ازدواج پيامبر اكرم 

بني قريظه، عبداهللا بن ابي، پيمان حديبيه، جنگ خيبر، جنگ حنين و غزوه احد، بني نضير و بني مصطلق، 
هاي زمان ابوبكر، آخرين  طائف، جنگ تبوك، خالفت ابوبكر، اردوي اسامه ، جنگ با مرتدين، لشكركشي

  . روزها ونيز جايگاه تاريخي خليفه  اول در اين مجلد بحث مي شوند
كودكي، نسب و خاندان، گرايش به اسالم . را شامل مي شودو زندگاني وي  دوران خالفت عمر: جلد يازدهم 

، دوستي با ابوبكر، برخورد با امپراتوري روم )ص(، زندگي در مدينه، جنگها، خويشاوندي با پيامبر اكرم 
شرقي، فتح شام و سوريه، اورشليم، مصر، ايران، بررسي خصوصيات اخالقي و بدعت هاي عمر مورد 

  . نظرمي باشند
كودكي، نقش عثمان در . زندگاني عثمان خليفه سوم مباحث جلد دوازدهم را تشكيل مي دهد: هم جلد دوازد

و عمر، خالفت، لشكر كشي به آفريقا، مصر، اسپانيا، آسياي ميانه، فتح سيستان،  دوران خالفت ابوبكر
، و )ع(طبرستان، آذربايجان، خراسان، فرجام خليفه سوم، آشوب هاي زمان عثمان و نقش حضرت علي 

شخصيت ها و افرادي مانند ابن عباس، عايشه ، ابوهريره، عبداهللا بن سالم، عبداهللا بن سعد، سعد بن ابي 
دستاوردهاي زمان  عثمان و اقدامات وي در خصوص مسائل ... وقاص، مروان حكم، ابوموسي اشعري و 

  .  جلد مي باشداقتصادي و اجتماعي و سرانجام جايگاه تاريخي عثمان از موارد بررسي اين



اجداد حضرت . امام اول شيعيان مي پردازد) ع(اين مجلد به زندگاني امير المومنين علي : جلد سيزدهم 
به عنوان عضوي از خانواده پيامبر اكرم، تولد در ) ع(، والدت و كودكي، تعليم و تربيت حضرت علي ) ع(علي

ب، مهاجرت به مدينه، مسجد نبوي، اولين جنگ ، كعبه، جواني، هجرت به حبشه، شعب ابوطالب ، مرگ ابوطال
، بني قينقاع، غزوه احد، لشكر كشي عليه يهود )ع(، يهود و علي ) س(زندگي در مدينه ، ازدواج با فاطمه زهرا 

بني نضير، قبيله بني مصطلق ، بني قريضه، بني قينقاع، جنگ عليه بني سعد، فتح خيبر، فتح تبوك، فتح مكه، 
، )ص(گ هاي ميان ايران و روم، لشكر كشي به تبوك، واقعه غدير خم، بيماري پيامبر اكرم حاكم مدينه، جن

، فعاليت هاي حضرت علي در دوران خالفت ابوبكر، وفات ) ع(انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه و واكنش علي
فتح ، زندگي زناشويي حضرت، انتخاب عمر به عنوان خليفه دوم، جنگ يرموك ،  ) س(حضرت فاطمه 

در دوران عمر، انتخاب عثمان به عنوان خليفه، ابوذر غفاري، دوران ) ع(اورشليم، مرگ عمر، فعاليت هاي علي 
به عنوان خليفه، خون خواهان ) ع(هرج  و مرج وشورش هاي اواخر خالفت عثمان، انتخاب حضرت علي 

فه به عنوان پايتخت، حضرت عثمان، طلحه و زبير، نقش عايشه، جنگ بصره، حكيم بن جبله، جنگ جمل، كو
و معاويه، استراتژي معاويه، عمروعاص، مخالفت عمروعاص با عثمان، معاويه و عمروعاص، جنگ ) ع(علي 

صفين، خوارج و نهروان، سقوط مصر، لشكر كشي به بصره، حجاز، عراق، اهواز، بزرگ مرد تاريخ، كارنامه 
ز، روزه، زكات ، به عنوان دروازه علم، به عنوان ، سرگذشتنامه، زن و فرزند، جهاد، نما)ع(حضرت علي 

و نمونه هاي شعر حضرت، ديدگاههاي محققان و علما، عبداهللا بن مسعود، امام ) ع(شاعر، ديوان حضرت علي
 (حنبل، ابن اثير، ابن نوع، عمروبن عبدالعزيز، مسعودي، شاه ولي اهللا ، سيد امير علي، عالمه اقبال ، فليپ حتي 

hitti  (مطالب و مندرجات  اين قسمت را مي پوشاند...  لسون، ادوارد و نيك.  
اعم از زنان و مردان  مسلمان  و با ايمان مي ) ص ( شامل شرح حال اصحاب و ياران پيامبر : جلد چهاردهم 

صحابه بزرگي مانند زبير، ابوذر غفاري، زيد بن حارثه ، موسي بن عمير، مقداد، بالل، سلمان فارسي ، . باشد
زنان صحابي مانند اسماء بنت ابوبكر، ... عدي بن حاتم، ابوايوب انصاري، سعد بن معاذ ،  عبداهللا بن مسعود و

  . صفيه، ام مروه، فاطمه بنت اسد، اسما بنت عميس، ام ايمن نيز در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفته اند
هم پيام ها، گفتارها و سخنان نغز  پيامبر بخش اول جلد پانزد: از دو قسمت تشكيل شده است : جلد پانزدهم 

را در بر مي گيرد و مبحث دوم شامل گفتار و سخنان خلفاي راشدين مي شود و در انتهاي كتاب ) ص(اكرم 
  . يك نمايه كلي براي هر پانزده جلد در نظر گرفته شده است

   
  :   ساختار كلي مجموعه 

و بررسي تار يخ صدر اسالم ، خلفاي راشدين و ) ص ( م  هدف مجموعه تاليف وتصنيف زندگاني پيامبر اكر
از اين رو به لحاظ محتوا يك جلد به تاريخ انبيا، شش جلد به زندگاني . زندگاني اصحاب ايشان مي باشد

و تعاليم ايشان، دو جلد به ظهور اسالم و موقعيت عربستان، چهار جلد به تاريخ خلفا، يك جلد ) ص ( پيامبر 
و جانشينان آن حضرت اختصاص يافته ) ص(ابه و جلد آخر نيز به سخنان پيامبر اكرم به زندگاني صح

  . است



  از جنبه ساختاري صورت كامل ارجاعات و منابع در پانويس يا آخر فصل مشا هده نمي شود تنها يك 
 مجموعه اين. فهرست كلي از منابع و ما خذ در  انتهاي تمام مجلدها به شكل يكنواخت و يكسان آمده است

  هرجلد مختص همان مجلد مي باشد ،  ) index( نمايه . پانزده جلدي فاقد نمايه تفصيلي و جداگانه مي باشد
  . ها به سادگي ممكن نيست ونياز مند صرف وقت بيشتر از سوي خواننده است" مدخل"از اينرو بازيابي 

  :       منابع و ماخذ 
منابع و ماخذ .  تكيه بر منابع اهل سنت به رشته تحرير در آمده استبا) ص (           دانشنامه پيامبراكرم 

مورد استناد اين مجموعه به جز چاپ هاي مختلف قر آن مجيد به تر تيب شامل متون اصلي سنت و جماعت 
 23متون معتبر اهل سنت و كتاب ها ي عربي هر يك . ، منابع عربي ، كتاب هاي فارسي و انگليسي است 

 عنوان مالحظه مي 450 عنوان و در قسمت منابع انگليسي 200 بر دارند و كتاب هاي فارسي عنوان را در
 عنوان كتاب منابع اين دايره المعارف را تشكيل مي دهند كه اكثرا ماخذ غير 700به طوركلي حدود . شود

ايي شده فهرست منابع در آخر هر مجلد به صورت ذيل تقسيم بندي و الفب.  مستقيم محسوب مي گردند 
  : است 
شامل سنن ابي داود ، مسند ابن حنبل ، مستدرك صحيحين حكيم نيشابوري ، : منا بع اهل سنت . .1

  .است ... صحيح بخاري ، صحيح مسلم ، شمايل ترمذي ، سنن ابن ماجه و
ابن رازي ، طبقات ) تفسير كبير ( مانند كامل ابن اثير ، سيره ابن هشام مفاتيح الغيب : منابع عربي  .2

، تفسير طبري ، حيات مجمد )  الرسل و الملوك ( الكبير ابن سعد ، مغازي واقدي ، تاريخ طبري 
 ...، جميل البيان در تاويل القرآن ، تاريخ الفي ، االنساب بالذري و) محمد حسين هيكل(

ليم منابع فارسي شامل كتاب هاي چاپ هند و پا كستان و از ماخذ چاپ ايران تنها مي توان به هفت اق
احمد امين رازي ، تاريخ عالم آراي عبا سي تاليف  اسكندر بيك منشي ، سياست نامه نظام الملك و جامع 

  .التواريخ رشيدالدين فضل اهللا اشاره نمود كه جزو ماخذ غير مستقيم به حساب مي آيند



  1 تواند داشته باشد  چيست و چه كاربردي مي)RSS(آر اس اس 
  قالبي.مي باشد Rich site summary  يا Really simple syndication سرنام عبارت  آر اس اس

، به عبارت است براي انتشار و جمع آوري مطالب از منابع اينترنتي شامل روزنامه ها، مجالت و وبالگ ها
 است كه به سايت هاي اطالعاتي اجازه مي xml فرمتي از نگهداري و ارسال اطالعات بر اساس زبان ديگر

  .سادگي به اطالعات يكديگر دسترسي داشته باشنددهد به 
با گسترش روز افزون حجم اطالعات در وب، دستيابي به محتوي مورد نياز و روز آمد  كار مشكل و 

آر اس اس اين امكان را مي دهد كه به راحتي و بدون نياز به مشاهده روزانه سايتهاي .  مي باشديزمانبر
در واقع با استفاده از اين امكان مي توانيد آخرين . ساني آنها مطلع شويدمورد عالقه از محتوي و به روز ر

وقتي  كه سايتها . عناوين خبري  سايت هاي ديگر را با به روز رساني خودكار در سايت خود قرار دهيد
 اخبار و گزارش ها ي خود را در طول روز به هنگام مي نمايند ، فايل آر اس اس  در خبر خوان شما نيز به

بدين ترتيب تازه ترين عناوين خبري همرا ه با  چكيده اي از هر گزارش يا خبر و نيز پيوند  به . روز مي شود
  .متن كامل خبر يا گزارش براي شما قابل مشاهده خواهد بود

  :فوايد استفاده از آر اس اس
  )Spam(جلوگيري از انتقال برنامه هاي مزاحم  -1
 سادگي -2

 سرعت -3

 صرفه جويي در زمان -4

 ش هزينه اينترنتكاه -5

از اين طريق  يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مديران سايت كه پس از داشتن يك سايت پويا به هنگام 
سايت هاي اطالع رساني و پرتال هاي خبري مي توانند با رعايت . سازي آن  است  ممكن و ميسر مي شود

 در اختيار ديگر سايت ها يا  xml آخرين اخبار و اطالعات خود را به صورت RSSمفاد استاندارد 
  .ها قرار دهند خبرخوان
   RSSهاي استفاده از  روش

  اس در سايت هاي خبر خوان. اس.  دريافت آر-1

                                                 
١ )کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسي مشهد(فاطمه هراتيان   -  



براي جمع ) اس. اس.جمع آوري كننده خروجي هاي آر (RSS Aggregator استفاده از برنامه هاي -2
  RSSروز رساني خروجي هاي  آوري، به

  خودشخصي ه اينترنتي مثال در وبالگ  در يك صفحRSS نمايش -3
  :سايت هاي خبرخوان

 هاي مورد نظر خودتان را در آن جا RSSدر اين سايت ها مي توانيد يك صفحه شخصي ايجاد كنيد و 
هنگام انتخاب خبرخوان در نظر داشته باشيد كه برخي از آنها از بعضي  (google readerجمله  از. بخوانيد

مي كنند براي دريافت خبرخوان با قابليت پشتيباني از زبان فارسي به عنوان نمونه مي زبان ها پشتيباني ن از
  ). استفاده كنيدgoogle readerتوانيد از 

  :yahooاس  در . راهنماي اضافه كردن آر اس
 كنيد الزم به توضيح sign in انتخاب و Yahoo را از گوشه صفحه اصلي my yahooابتدا گزينه  .1

اي كه   مي توانيد از نام كاربر و گذرواژهyahooشتن پست الكترونيكي در محيط است در صورت دا
  .داريد استفاده كنيد در غير اين صورت نياز به ايجاد يك پست الكترونيكي داريد

 كه در گوشه چپ باالي صفحه نام my yahooپس از وارد كردن نام كاربر و گذرواژه وارد صفحه  .2
در اين صفحه اطالعاتي مثال تجاري، آب و هوا، برنامه هاي . دكاربري شما قيد شده، مي شوي

 در صفحه چيده شده است، حال شما مي توانيد اطالعات موجود در .... تلويزيوني وهاي  شبكه
 .صفحه را با توجه به عالقه، نياز و سليقه شخصي خود حذف، اضافه و يا تغيير دهيد

 :براي انجام تغييرات الزم است .3

 از سمت چپ ستون حذف هر كدام از گزينه هاي خبري يا تجاري مي توانيد با انتخاب  براي - الف
  .خبر مربوطه، آن راحذف نمائيد

 در ستون محل درج خبر editگزينه  براي تغيير محل درج هر خبر در صفحه مي توان با انتخاب -ب
 گزينه را به پست الكترونيكي مورد  صفحه بفرستيد و يا اين يا پايين جاي آن را تغيير دهيد مثال به باال

 نيز در سمت Change layout. (نظر ارسال نمائيد و در محتويات آن تغييرات مورد نظر را اعمال كنيد
  ).چپ صفحه براي انجام تغييرات مربوط به چيدمان در صفحه است

ل هاي خبري بديهي است سايت هاي اطالع رساني و پرتا( براي اضافه كردن سايت هاي مورد نظر -4
  : خودتان كافي استmy yahooبه صفحه ). دداراي ماهيتي هستند كه به روز بودن آنها اهميت ويژه دار



 را از سمت چپ صفحه انتخاب و در صفحه بعد نشاني اينترنتي صفحه را در Add content گزينه - الف
اب كنيد، از اين پس در  را انتخadd RSS by URLكنيد و سپس   ) Paste و  Copy( وارد findقسمت 
  . اخبار مربوط به سايت مورد نظر خود را مي بينيدmy yahooصفحه 

  .اس را به داخل خبر خوان خود بكشيد. اس.  دكمه نارنجي رنگ آر-ب
 .اس را به خبر خوان خود بکشيد. اس.  نشانی اينترنتی آر-ج
 
 اس به صفحه گوگل. اس.  راهنمای اضافه کردن آر-
 . را مي آوريم com.google.www://http ابتدا  -١

2- igoogleرا از گزينه هاي چپ در باالي صفحه انتخاب مي كنيم  

 3- sing in نمائيدوارد را  را انتخاب و نام كاربري و گذر واژه خود (gmail) 

 و در صفحه بعد نشاني صفحه  كردهانتخاب را از سمت راست مياني صفحه Add stuffگزينه  -4
 وارد Search home page content را در بخش BBC از  Footballمثال اخبار (اس مورد نظر . اس.آر
 )Copy و past ( و گزينهAdd by url را انتخاب مي كنيم و مرحله بعد را ok مي كنيم از اين پس اخبار 

 . مي شود شما اضافهmy googleمربوط به فوتبال در صفحه 

 نيز موجود است كه مي توانيد google پيشنهادي خود   در همين صفحه گزينه هاي خبري و تجاري
 .بسته به نياز يا عالقه آنها را به صفحه خود اضافه كنيد

 . مورد نظر را به صفحه خود اضافه كنيدUrl مي توانيد igoogle نيز در صفحه add a tabبا گزينه 

 آنها را به محل drag and dropكدام از گزينه هاي صفحه كافي است با امكان براي جابجا كردن هر 
 .مورد نظر در صفحه بكشيد

 googleمثال از يک صفحه تشکيل شده در 

   



 

1:جستجوي هاي خود را در پايگاه هاي اطالعاتي مديريت كنيد

 
 و يا پايان نامه تحصيلي خود بارها به شما نيز ممكن است بخواهيد براي گردآوري اطالعات در راستاي طرح پژوهشي
براي اين كه بتوانيد به روشي بهينه از . يك پايگاه اطالعاتي مراجعه نماييد و يا در پايگاه هاي گوناگون به جستجو بپردازيد

اين ب سايت  امكانات زيادي در و و وقت خود را به هنگام استفاده از آنها مديريت نمائيدپايگاه هاي اطالعاتي استفاده كنيد
  : برخي از اين امكانات عبارتند از . استپيش بيني شدهپايگاهها 

،با نات پايگاه ها ثبت نام كردن در سايت آن ها مي باشدانخستين گام در استفاده بهينه از امك : (register)ثبت نام  -1
استفاده از امكانات جانبي كار يك اسم كاربري و گذر واژه در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه از طريق آن اين 

پس حتما در پايگاه هاي اطالعاتي ثبت نام كنيد تا بتوانيد پايگاه را در راستاي . مي شودپايگاه براي شما ميسر 
  .نيازهاي اطالعاتي خود مديريت كنيد

2- Alert) جديد را در با استفاده از اين امكان شما از پايگاه درخواست مي كنيد كه اطالعات ): آگاهي رساني هوشمند
 اين آگاهي رساني مي تواد براساس موضوع مورد نظر شما يا .راستاي نياز اطالعاتي شما به آگاهي شما برساند

و يا درخواست فهرست مندرجات يك مجله باشد به عنوان مثال شما ممكن است با ، بر اساس جستجوي انجام شده
 با انتخاب اين گزينه اطالعات جديد سايت بر اساس  در صفحه نتايج جستجو مواجه شويدsave as alertگزينه 

در جلوي نام يك مجله  را  Toc Alertيا ممكن است اصطالح . موضوع مورد جستجو به اطالع شما خواهد رسيد
ي كه ا  جديد مجله از طريق پست الكترونيك و يا گذر واژهي با انتخاب آن فهرست مندرجات شماره ها،مشاهده كنيد

 .ما اختصاص پيدا كرده به آگاهي شما خواهد رسيددر سايت به ش

3- Save history : نيازي ي بعدي ذخيره شود و شما درمراجعه بعدي هاكليه جستجوهاي شمامي تواند براي استفاده
 و يا آنها فراخواني نمودهجستجوي خود را از ابتدا شروع كنيد بلكه مي توانيد جستجوهاي قبلي خود را نيست كه 

 .ائيدرا اصالح نم

4- (Really simple syndication) Rss با استفاده از اين امكان شما مي توانيد نتايج جستجوي خود را به يك 
 و يا وب الگ هاي خاص انتقال دهيد و براي مشاهده آنها به جاي google reader يا My yahooخبرخوان نظير 

ثال اگر شما مقاله اي را به چاپ رسانده ايد و مي به عنوان م. مراجعه به سايت پايگاه به خبر خوان مراجعه كنيد
خواهيد بدانيد كه آيا كسي به آن استناد كرده يا خير مي توانيد با مراجعه به يكي از نمايه نامه هاي استنادي به 

 My به خبر خوان Rss تنها يكبار به جستجوي مقاله پرداخته و آن را با گزينه ISI  و يا scopusعنوان مثال 

yahoo يا google readerو يا گوگل با توجه به اين كه به احتمال شما از پست الكترونيكي ياهو .  انتقال دهيد 
 در صفحه My yahoo روزانه به صندوق پستي خود سر مي زنيد و مي توانيد با انتخاب گزينه ،استفاده مي كنيد

 . پست الكترونيك خود از وضعيت استنادي مقاله خود نيز باخبر باشيد

5- My profile : شما ممكن است بعد از پر كردن فرم ثبت نام در پايگاه اطالعاتي بخواهيد تغييرات و يا اصالحاتي در
 .اطالعات وارد شده در آن انجام دهيد با انتخاب اين گزينه مي توانيد اصالحات خود را به راحتي انجام دهيد

                                                 
  )کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی و دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم تربيتی دانشگاه فردوسی مشهد( زهره عباسی – ١



 cite يا export citationاست با واژه هايي نظير شما در صفحه نتايج جستجو ممكن : تهيه كتابشناسي  -6
برخورد كنيد با كمك اين امكان ها شما مي توانيد اطالعات كتابشناختي مدرك بازيابي  شده را براساس يك 

تهيه نمائيد و يا اطالعات كتابشناختي منابع بازيابي شده را ...  يا ترابيان و APAشيوه نامه استاندارد مثال 
  .منتقل كنيد...  و Procite- Refwork- Endnoteرهاي مديريت منابع نظير به نرم افزا



  1اينترنت در حوزه آموزش و پرورش مرجع معرفي برخي سايتهاي 
 

در دنيايي كه پيشرفت به عنوان مهمترين هدف جامعه بشري مطرح شده است ، مسائل ، رويكردها و 
راهنمايي  سايتهاي اين مقاله معرفيهدف از  . سته احل آنها به دغدغه اي اساسي براي انسان تبديل شد

محققان ، اساتيد ، دانشجويان ، معلمان و دانش آموزاني است كه براي دسترسي به مطالب مورد نظرشان در 
. اينترنت آموزش نديده اند و يا تسلط كافي در اين كار را براي دسترسي به منابع تخصصي و مرجع ندارند 

مك مي كند تا با صرف كمترين زمان بيشترين نتيجه را به دست آورند تا گامي در جهت لذا اين سايت ها ك
  .پيشبرد اهداف پژوهشي و تحقيقاتي جامعه علمي كشور برداشته شود 

1) http://www.cec.sped.org/ 
روش هاي آموزش به اين .نده ذهني  مي پردازد آموزش كودكان استثنايي و عقب مامساله اين سايت به 

در اين سايت امكان جستجوي مطالب . كودكان براي درك بيشتر آنها را مي توان در اين سايت مطالعه كرد 
 اخبار،.  الفبايي براي جستجوي بهتر عناوين موردنظر كاربران قرار داده شده است Indexو همچنين 
منابع اطالعاتي و تحقيقاتي، مركز اطالعاتي آموزش كودكان عقب مانده كنفرانسهاي برپاشده،  رويدادها،

ذهني ، امكان عضويت در سايت ، تمرينات و آموزشهاي استاندارد ، انتشارات موسسه ، معرفي مركز بين 
المللي آموزش كودكان استثنائي ، مطالبي درباره معلماني كه به آموزش در اين راستا اشتغال دارند و 

 را مي توان از جمله مطالبي نام برد كه در  شدهمعلمانموفقيت منجر به كه يي از فعاليتهايي مثبت گزارشها
  .اين سايت مي توان به آنها دسترسي داشت 

2) http://www.directedcreativity.com 
ي خدادادي انسان براي درك بيشتر و يادگيري پرداخته در اين سايت به بررسي يكي از توانايي ها

روش هاي تقويت حافظه و تفكر ، يادگيري بيشتر با استفاده از توانايي تفكر . باشد  ميشود كه همانا تفكر  مي
، مقاالت ارائه شده در اين زمينه ، معرفي روش هاي صحيح فكر كردن ، روش هاي مطالعه با سرعت و 

  .عرفي كتب در اين باره از مطالب مندرج در اين سايت مي باشند  و مبيشتريادگيري 
 3) http://www.nfgcc.org 

  و تحقيقات در اين سايت به ارائه فعاليتهاتيز هوشموسسه بين المللي تحقيقات و آموزش به كودكان 
 سال قدمت دارد به شناسايي و آموزش 30سسه حدود اين مو. انجام شده كه در آن موسسه مي پردازد 

 .را داشته باشندبرداري   مي پردازد تا بتوانند از توانايي هاي خدادادي خود بيشترين بهرهتيز هوشكودكان 
ه فعاليتهاي انجمن براي شناسايي كودكان تيزهوش را مشاهده رتوان اخبار و اطالعاتي دربا در اين سايت مي

هاي  به سايت، پيوند تهاي هوش براي مشخص كردن ميزان هوش و استعداد كودكانكرد ، همچنين تس
  در اين سايت مشاهده مي شود ... مرتبط ، برنامه هاي آموزشي براي كودكان تيزهوش و 

4) http://www.roshd.ir 

                                                 
١ )وسي مشهدرساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فرد آارشناس مرآز اطالع(  معصومه صالحفر -  



شبكه ملي مدارس ايران با نام شبكه رشد، در اين سايت به معرفي فعاليتهاي انجام گرفته خود 
 دفتر تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ايران حمايت مي شود طرفاين شبكه كه از  .ردازدپ مي

فيزيك ، نجوم،ادبيات،تاريخ، فرهنگ ، .  آموزشي ايران مي پردازد نظامبه اطالع رساني در زمينه آموزش 
وس و مطالب آموزشي عناوين در... شيمي ،رياضيات ،جغرافيا، هنر، ورزش،زيست شناسي ،زمين شناسي و

خبرهايي از آموزش و پرورش ، مقاالت ، المپيادها ، بحثهاي هفتگي ، . ارائه شده در اين سايت مي باشد 
آزمايشها و سرگرمي ، آموزش نرم افزار ، آموزش يك دقيقه اي را مي توان از ساير عناوين مندرج در اين 

  .سايت نام برد 
 5) http://www.nodet.net 

.  به سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه اختصاراً سمپاد ناميده مي شود تعلق دارداين سايت
از وظايف موسسه مي توان به فراهم آوردن امكانات براي شناخت و پرورش استعدادهاي درخشان ، 
پژوهش و تحقيقات علمي در زمينه هاي مربوط به دانش آموزان برتر، فراهم كردن وسايل كمك آموزشي 
براي دانش آموزان كم درآمد ، تأليف و چاپ كتب كمك آموزشي براي باالبردن سطح علمي معلمان و دانش 

  .آموزان و تعليم نيروهاي مجرب براي آموزش اشاره كرد
6) http://www.iran-student.net 

 سايت در. اين سايت به نمايندگي علمي جمهوري اسالمي ايران در بريتانيا و ايرلند اختصاص دارد 
امكانات جستجو فراهم آمده است ، همچنين امكان ثبت نام و عضويت در سايت ، اخبار و گزارشهاي علمي، 

 يان آموزش ايرانمربوط بهفعاليتهاي مركز، معرفي سايتهاي دانشگاههاي معتبر ايراني و بين المللي و مطالبي 
  .در بريتانيا را مي توان از فعاليتهاي عمده اين موسسه برشمرد

7) http://www.irandoc.ac.ir 

اين سايت را مي توان يكي از سايت .  اين سايت به پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران تعلق دارد
ايران دانست كه در زمينه مطالب و سيستمهاي آموزشي و اطالعاتي به زبان فارسي در معتبر اطالعاتي هاي 

سايت ، امكان جستجو در مطالب سايت ، مقاله ها ، گزارشها ، آشنايي با محتواي . به فعاليت مي پردازد 
كتابها ، سالنامه دانش ايران ، فرهنگ اطالع رساني ، مجله الكترونيكي ، گروههاي مباحثه انتشارات ، اصطالح 
نامه هاي علوم و بسياري مطالب ديگر را نام برد كه در اين پايگاه اطالع رساني امكان دسترسي به آنها 

 .م گرديده است فراه

8) www.cateach.com 

  . معلمي و منابع اطالعاتي براي معلمان مي باشد حرفهدر اين سايت مركز مشاغلي در مورد تدريس ، 
  :براي مطالعه بيشتر به معرفي برخي از سايتهاي آموزش و پرورش پرداخته مي شود در ادامه 

  
     www.nafsa.org (2                  سايت آموزگاران بين المللي

    www.scholarshipprograms.org (3       سايت كمك هزينه هاي تحصيلي به دانش آموزان بي بضاعت 
                                                                http://wsapl.com (4كتابخانه هاي سمعي و بصري سايت 



1 ارگونومي در كتابخانه ها

  
 به معناي قانون مشتق شده، اين واژه در اصل به nomos به معناي كار و ergon دو كلمه يوناني كلمه ارگونومي از
ارگونومي در پي طراحي وسايل و ابزار كار، هماهنگ با توانايي ها و محدوديت هاي انسان است و . معناي قانون كار است

زد و به طراحي مناسب تجهيزات و امور كمك مي به مسائل امنيت شغل، سالمت، آسايش و كارآيي در محيط كار مي پردا
  . البته مشكل عمده صرفا طراحي ناكارآمد نيست، بلكه كاربري نادرست هم جدي و قابل بحث است.كند

 درصد از ميزان غرامت پرداختي به كاركنان 85 حدود ")اوشا( اداره امنيت و سالمت شغلي اياالت متحده "براساس آمار
ناراحتي ستون .  از كار است در حالي كه با روش هاي ارگونوميك مي توان از آنها جلوگيري كردمربوط به صدمات ناشي

  .  اختالالت مچ، دررفتگي ها و رگ به رگ شدن از جمله اين صدمات هستند-فقرات
ي، كشوي از بين توليدات طراحي شده با استفاده از اصول ارگونومي مي توان به صندلي هاي اداري قابل تنظيم، زيرپاي

در هر سازماني اندازه بدن كاركنان متفاوت است با اين همه تفاوت مسلما . زير صفحه كليد، جامچي و كاغذ گير اشاره كرد
كار بيشتر افراد و . كاركنان مسن نسبت به كاركنان جوان تحرك كمتري دارند. طرح ابزار يكسان براي همه مناسب نيست

مچ بيشتر افراد با تحرك زياد آسيب مي بيند و بلند كردن . ر طوالني مدت سخت استحتي جوانان در شرايط غيرطبيعي ، د
تنظيم ارتفاع صندلي ها، سطوح كاري و قطعات مختلف ابزار كار به سبب . و برداشتن بيش از حد بار به كمر درد مي انجامد

 و تنظيم فاصله فرد در حال كار با رايانه وجود تفاوت هاي افراد ضروري است نوع كار در تعيين ارتفاع مناسب تاثير دارد
  .از صفحه كليد و صفحه نمايش آن الزم است

  :بعضي از اصول ارگونومي به شرح زير مي باشد
كاركردن در وضعيت مناسب را تمرين كنيد و همواره بدن را در وضع طبيعي و حالت عادي خود نگه داريد در  -1

بر خالف عقيده شايع به حالت شق و رق نشستن، موجب تغيير .  شكل داردSحالت طبيعي ستون فقرات حالت 
الزم است آرنج ها به طور عادي در دو سمت . شكل ستون فقرات و خارج شدن آن از حالت طبيعي مي شود
كشيدن دست ها، خم كردن مچ ها، خم كردن . بدن قرار گيرند و مچ اندكي به جلو و كمي به سمت داخل باشد

  .دن بدن به سمت عقب، مواردي از وضعيت نامناسب بدن هستندكرخاندن سر، قوز كردن و خم گردن، چر
 درجه در حين 45مطالعه در شيب . در كارهايي كه به خواندن احتياج است، يك سطح شيبدار را انتخاب كنيد -٢

 . درجه در حين كارهاي دستي مطلوب است15كارهاي غيردولتي و 

ر حالت نشسته الزم است صفحه كليد در ارتفاعي پايين تر از آرنج ها قرار داشته و در حين كار با صفحه كليد د -٣
 .طوري باشد كه كاربر بتواند با حفظ حالت عادي بدن با آن كار كند

از انجام بيش از حد كارهاي تكراري بپرهيزيد چرا كه باعث صدمه به بافت ها و مفاصل مي شود در اين مواقع  -٤
 . مدت و منظم نياز داريدبه استراحت هاي كوتاه

تابيدن نور شديد عالوه بر ايجاد ناراحتي چشم، به ناراحتي مفاصل گردن . نور و روشنايي را ثابت نگه داريد -٥
منجر مي شود، چون بدن براي جلوگيري از تابش نور شديد عكس العمل نشان مي دهد كه اغلب موجب خميدگي 

 . چپ يا راست باشدمنبع نور بهتر است در سمت. در گردن مي شود

                                                 
  ) و دانشجوی رشته کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد کارمند کتابخانه مرکزی( زهرا قدمگاهی  – ١



 درجه 75 تا 65دماي مناسب و جريان هوا را در محيط كار متعادل نماييد در كارهاي نشسته دماي مناسب  -٦
  درجه فارنهايت مطلوب است68 تا 60فارنهايت و در كارهاي بدني مثل بلند كردن و جابه جايي اجسام، 

 مي تواند به شما Stretch Breakنظور نرم افزار به تناوب از پشت ميز بلند شويد و نرمش كنيد، براي اين م -٧
كمك كند اين نرم افزار در مدت زمانهايي كه از طرف خود شما مشخص مي گردد بر روي صفحه مانيتور شما 

 .ظاهر شده و انواع نرمش ها را به شما نشان مي دهد و مي توانيد همراه آن نرمش كنيد

 بهتر است دسته دار بوده و دسته آن با ارتفاع ميز كار مطابقت صندلي هاي مورد استفاده در كار با رايانه -٨
 . چرخ چرخان باشد5داشته باشد و داراي 

 .ترجيحا از يك زيرپايي استفاده كنيد و پاها را روي آن قرار دهيد -٩

  متري قرار دارند، چشم بدوزيد6 دقيقه به اشيايي كه در فاصله 30هر  -١٠

  سانتيمتر باشد60 تا 50فاصله صفحه مانيتور شما بايد  -١١

 . سانتيمتر باشد71 تا 66ارتفاع ميز كامپيوتر بايد بين  -١٢

در صورتي كه اطالعات . مطالب فوق از بررسي وب سايتهاي سودمند در رابطه با ارگونومي استخراج شده است
  : بيشتري در اين زمينه بخواهيد مي توانيد از وب سايت هاي ذكر شده در ذيل استفاده كنيد

  
1. http://kishun.blogfa.com/post354.aspx 

در اين سايت شما با اصول ارگونومي در كار با كامپيوتر آشنا شده و مواردي از قبيل ارتفاع ميز، فاصله چشم 
  .را مي توانيد مطالعه كنيد... از كامپيوتر، طرز نشستن و 

 
2. www.yazdit.myblog.ir/post-746.aspx 

در اين سايت در خصوص پيش گيري از درد پشت وگردن و خستگي چشم ناشي از كار با رايانه را بيان مي 
  .كند

3. www.officeorganix.com 
 
4. www.ergostoreonline.com 

 
 



  1  در اينترنت"سيستمهاي پرسش و پاسخ"معرفي 
  

امروزه با توجه به حجم بسيار زياد اطالعات در اينترنت، كاربران جهت جستجوي اطالعات به سيستمي نياز دارند كه                
اگرچـه امـروزه موتورهـاي جـستجو بـه عنـوان            . وب استخراج كننـد   بتوانند با سهولت اطالعات مورد نياز خود را از          

د، ولي در سالهاي اخير سيستمهاي مختلفي بـراي      نگيرمهمترين ابزار بازيابي اطالعات مورد استفاده كاربران قرار مي        
اره  اشـ "سيستمهاي پرسـش و پاسـخ   "توان به  از جمله اين سيستمها مي    . بازيابي اطالعات از وب پيشنهاد شده است      

اين سيستم به كاربر اجازه طرح سواالت را بـه زبـان            .  اساس كار اين سيستم طرح پرسش به زبان طبيعي است         . كرد
 هدف بازيابي پاسخهاي مناسب براي پرسـش مطـرح شـده از داخـل متـون مـرتبط                   نظام ها در اين   . اي ميدهد محاوره

  . است
ايـن  .  برميگـردد  1990ي اسـتفاده از آنهـا بـه دهـه            طراحـي شـد ولـ      1960اولين سيستمهاي پرسش و پاسخ در سال        

 از سـياهه طـوالني  سيستمها بر خالف موتورهاي جستجو كه به بازيابي تعداد زيادي از صفحات وب مـي پردازنـد و               
 ايـن   . و جواب سوال مورد نظر را ارائـه ميدهنـد          پرداختهه بازيابي دقيق اطالعات مورد نياز       ب ،يافته ها را ارايه ميدهند    

اساس كار آنها اينگونه است كه سيستم ابتدا پرسـشها را           . مها از چند موتور جستجوي كوچكتر تشكيل شده اند        سيست
اين موتور ضمن تحليل سـوال نقـش   .  استفاده ميكندsemanticاز نظر واژگان تحليل مي كند، در اين قسمت از موتور            

عل است، كدام كلمه صفت است، كدام كلمه قيد است    تشخيص مي دهد كدام كلمه ف     . دستوري هر كلمه را تعيين مي كند        
 " بازيـابي اطالعـات  " يزمانيكه نقش معناشناختي و زبان شناختي كلمات كـامآل مـشخص شـد موتـور جـستجو     ... و 

 و بوسيله خزنده ها و كالسه كننـده هـا بـر اسـاس پيونـدهاي موجـود از هـر صـفحه وب                         ،شروع به جستجو مي كند    
 و گرامري كـه     معنايياين سيستمها با استفاده از مجموعه قوانين        . ورد بررسي قرار مي دهد    پاسخها را استخراج  و م     

واحـدهاي  . يابـد براي هر يك از انواع سواالت در نظر گرفته است مرتبط ترين پاسخ براي  سوال مطـرح شـده را مـي                      
  .بازيابي در اين سيستم شامل پاراگرافها، عبارات و كلمات هستند

پاسخ مـي   ....  ميليونها سوال كاربران در رابطه با مسائل جغرافيايي،تاريخي، فرهنگي، هنري، علمي و              اين سيستمها به  
در اين سـايتها شـما مـي        . شوندمطرح مي ... و,who,whom,where,when,why با كلمات سوالي    تي كه    سواال .دهند

 چه عناصري تشكيل شده است؟ چرا آسـمان         جو زمين از  : توانيد سواالت خود را به زبان طبيعي بيان كنيد براي مثال          
 بـه دو گونـه      " ايـن سـايتها معمـوال      .آبي است؟ زبان مردم كشور چين چيست؟ پايتخت كشور ايتاليا كدام شهر اسـت             

تواند سوال خود گروه اول سايتهائي هستند كه به كاربران امكان تايپ سواالت را مي دهند، كاربر مي: طراحي شده اند
گروه دوم  سايتهايي هستند كه خود به دسته بندي سـواالت بـه صـورت موضـوعي                  .  شده تايپ كند   را در محل تعبيه   

  .پرداخته و كاربر مي تواند از سواالت مطرح شده در آنجا استفاده نمايد
  .در اينجا به معرفي چند سايت مهم در اين ارتباط مي پردازيم 

  
  HTTP:// Start.csail.mit.edu با آدرس اينترنتي  Startسايت 

                                                 
  ١ فرزانه فرجامی کارشناس ارشد دانشکده مهندسی-



 Boris Katz توسـط  1993اين سايت كه از معروف ترين سايتهاي پرسش و پاسخ به زبان طبيعي مي باشد در سال 
هدف سايت بازيابي دقيق و كامل اطالعات مـورد نيـاز كـاربران مـي               .  طراحي شد  MITدر البراتوار هوش مصنوعي     

اين سايت  .  دقيقا اطالعات مورد نياز بازيابي شوند      باشد به گونه اي كه اطالعات مشابه و غيرضروري حذف گردند و           
امروزه به ميليونها سوال كاربران در سرتاسر دنيا پاسخ مي دهد و با داشتن روشهاي بازيابي مختلف انواع اطالعات                   

جهـت  . را به صورت متن، نمودار، تصوير، فيلم، صفحات وب، و اطالعات عـددي در اختيـار كـاربران قـرار مـي دهـد                       
ي بهتر و راهنمايي كاربران سواالت مختلف را در چند رده موضوعي از جمله جغرافيا، تاريخ و فرهنـگ، هنـر و                      بازياب

  .علوم دسته بندي و به عنوان نمونه چند سوال را ارائه كرده است
  HTTP://www. Answerbus.com با آدرس اينترنتي  Answerbus سايت  

در صـفحه اول نمونـه اي از سـواالت      .  براي كـاربران فـراهم كـرده اسـت         اين سايت امكان جستجو به زبان طبيعي را       
درخواست شده را قرار داده است كه كاربر مي تواند از آنها استفاده كند اين سايت امكـان ارائـه سـوال بـه زبانهـاي                          

  .هدمختلف از جمله زبان انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، الماني، ايتاليايي و پرتقالي را به كاربر مي د
  . نمايش مي دهدپيونددر رابطه با هر سوال اطالعات ارائه شده را به صورت عبارت قابل 

 clair/nsir/html/nsir.cgihttp://tangra.si.umich.edu/با آدرس اينترنتي NSIRسايت                       

اين سايت نيز به صورت پرسش و . در دانشگاه ميشيگان طراحي شده استCLAIRاين سايت توسط گروه تحقيقاتي 
فيلدي جهت جستجو در صفحه اول طراحي شده است و نمونه . پاسخ امكان جستجوي اطالعات را به كاربران مي دهد

د يك اطالعات بازيابي شده در اين سايت به صورت خالصه در ح. سواالت در سمت چپ صفحه قرار داده شده است
اين سايت براي پيدا كردن سواالتي كه جواب كوتاه و چند كلمه اي . عبارت چند كلمه اي در فيلد پاسخ ارائه مي شود

  . دارند مناسب است
  http://www.ask.com با آدرس اينترنتي  ask.comسايت                         

تجو به زبان محاوره اي را براي كاربران اينترنت فراهم مـي كنـد در صـفحه اول سـايت فيلـدي          اين سايت امكان جس   
 اطالعات مورد نظر بازيابي و ارائه مي  Goجهت جستجو قرار دارد با وارد كردن جمله سوالي و كليك بر روي دكمه 

ات از آنها گرفته شده اسـت ارائـه مـي           اين اطالعات به صورت عبارت يا پاراگراف همراه با منبع اوليه كه اطالع            . شود
  .شود

  http://en.wikipedia.org/wiki/question_answeringبا آدرس اينترنتي wikipedia سايت 
كند، از موفق تـرين سـايتها در زمينـه    اين سايت كه اطالعات خود را از دائره المعارف رايگان ويكي پديا استخراج مي               

در صفحه اول اين سايت اطالعات مفيدي در رابطه با نحوه جستجوي اطالعات ارائـه شـده                 . پرسش و پاسخ مي باشد    
 قرار داده شده است كه كاربر مـي توانـد سـوال خـود را در                 searchدر سمت چپ امكان جستجو از طريق فيلد         . است

اطالعـات  . وطه از دائره المعارف جستجو و به صورت ليستي از لينك ها ارائـه مـي شـود                 اطالعات مرب . آنجا تايپ كند  
  .ارائه شده در صورت لزوم با تصوير همراه است

  
  



  1تطبيق نرم افزارهاي كاري براي نابينايان و كاربران با نيازهاي ويژه 
  

  2:قوانيني براي كارمندان نابينا و كم بينا 
اين پيش بيني به تهيه فناوري هاي الزم براي كارمنداني كه نابينا : ناوري مناسب  پيش بيني ف:1     قانون 

هستند توجه دارد، و بايد رايانه اي كه در اختيار آنان قرار مي گيرد استاندارد باشد، تا بتوانند با آن بخوانند  
راي كارمنداني كه نابينا دسترسي مناسب به اين فناوري ها ب. و بنويسند و وظايف كاري خود را انجام دهند

 و سيستم  OCRهستند سبب باال رفتن  بازده كاري است و شامل الفباي نابينايان، اسكنر مسطح با نرم افزار
 معروف است و باعث 4نصب نرم افزار ويژه كه در زبان فارسي به نام نويد (هاي تبديل قلم به سخن است 

سي صوتي تبديل شود و در زبان انگليسي نرم افزار مي شود حروفي كه روي كيبورد است به زبان فار
  ).جاوس مي باشد

     كارمندان نابينا بايد لوازم موردنياز خود را از كارفرما درخواست كنند و روسايشان را متقاعد كنند كه 
ز قبل اين امر بر خالف قانون است كه كارفرمايان نيازهاي ا. نياز را در اختيار آنان قرار دهند لوازم مورد

بنابراين كارفرمايان بايد دسترسي به فناوري را براي . پيش بيني شده كارمندانشان را برآورده نسازند
  .كارمنداني كه نابينا يا كم بينا هستند، فراهم سازند

 مانند ي و وسايلlow-tech: وسايل كمكي شامل:  وسايل موردنياز براي دسترسي به فناوري:2      قانون 
در صورتي كه كارفرما قادر به فراهم . اي سخن گو و بريل خوان ها و ضبط صوتها و غيرهماشين حسابه

به هر .  آنها مجبورند وسايل موردنياز خودشان را همراه بياورنددكردن وسايل مخصوص نابينايان نباش
يف را و روسا بايد وسايل فني و كمكي ضروري براي اجراي وظا. حال اين امر نيز بر خالف قانون نيست

  .فرهم كنند
خدمات حمايت انساني شامل حمايت مالي اداري، حمايت هيئت دبيران، ايجاد :  حمايت انساني  :3قانون      

شركت كنندگان و كارمندان نشان دادند كه آنان در باره نيازهاي حمايت . سيستم دوستي و غيره است
. هايشان جنبه گسترده اي پيدا كند، نگرانندانساني محتاط عمل مي كنند، زيرا آنان از اينكه درخواست 

و حاميان اداري به توافق رسيدند و از هم قطاران خود كاركنان همچنين آنان براي كاهش ساعت كار براي 
اي وظايف ضروري فراهم ربنابراين روسا بايد خدمات حمايت انساني را براي اج. درخواست كمك كردند

  .سازند
دسترسي به آموزش براي نابينايان امري ضروري است تا بتوانند استفاده از :  روش تعليم:4     قانون 

اين . فناوري ها و وسايل فني را افزايش دهند و بتوانند در محيط كارشان به طور صحيح از آن استفاده كنند

                                                 
)كارمند روشندل مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي( ترجمه ناهيد صبوريان -1  

2-Lived workplace Experiences of Employees who are blind or visually impaired: A Qualitative Analysis / 

mala D. Naraine  P 346- 348 . 2005  
  

 



ين كافي نمي باشد، بنابرا آموزش ها اغلب بسيار محدود شده است و براي آموختن فناوري و كمك هاي فني
فناوري و كمك هاي فني را بدون آموزش رسمي  به  بسياري از شركت كنندگان توقع دارند كه دانش دستيابي

. مسئوالن نبايد نياز آنان را در دسترسي آسان به آمورش ناديده بگيرند. از جانب روسايشان بدست آورند
د جهت يابي در محل كارشان را  بايد از همان آغاز براي كارمندان فراهم آيد تا بتواننOMروش آموزش 

  .افزايش دهند
اين روش متناوب شامل طرح بريل، طرح الكترونيكي و نوارهاي شنيداري اند :  روشهاي متناوب:5قانون      

كارمندان نشان دادند كه به ندرت . كارمندان براي درخواست اين طرح در انتخابشان مورد توجه قرار گرفتند
آنان هم چنين به طور مستمر خواستار اين طرح متناوب . تيارشان قرار مي گيرددستنامه هاي چاپي در اخ

كتاب راهنماي ناتوانان . بودند و حتي خودشان منابعي را دنبال كردند تا اين طرح متناوب را بدست آورند
رمندان پاسخ نيازهاي كا بيان مي كرد كه كارمندان بايد نيازهايشان را به روسايشان بفهمانند و روسا بايد به

بنابراين كارمندان مجبور نيستند نسبت به اين طرح متناوب توافقي عمل كنند بلكه اين طرح براي اجراي . دهند
  . است وظايفشان امري ضروري



  1معرفي چند دروازه اطالعاتي سودمند در حوزه هاي علوم پايه
GeoGuideاست و علوم وابسته به آنزمين شناسيحوزه   دروازه اي اطالعاتي به منابع موجود در  .  

http://www.geo-guide.de 
اين راهنما بسياري از وب سايتهاي علمي تحقيقاتي در زمينه زمين شناسي را بصورت موضوعي معرفي مي                 

 Georgius Agricolaاه آلمـان و كتابخانـه دانـشگ    Goettingen كتابخانه دانشگاهسايت با همكارياين .كند 
  . اين وب سايت قسمتي از كتابخانه مجازي علوم زمين ، جغرافيا و معدن است . بوجود آمده است

موضـوعات در برگيرنـده ايـن راهنمـا را مـشاهده خواهيـد كردكـه شـامل          browse by subject در قسمت 
، پترولـوژي ، رسـوبات معـدني ،         علوم زمين ، زمين شناسي ، معدن ، ژئوشيمي          , موضوعات ميان رشته اي     

معدن ، ژئوفيزيك ، زمين پيمايش ، شناخت آب و هـوا ، آب شناسـي ، اقيـانوس شناسـي ، خـاك ، جغرافيـا ،                            
 از موضـوعات     يـك   بـر روي هـر     انتخـاب با  . سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ، نقشه نگاري و نقشه ها است           

كه ضـمن معرفـي كوتـاه آدرس وب          ده خواهيد كرد،  فهرستي از وب سايتهاي مرتبط با آن موضوع را مشاه         
  شما اطالعات بيشتري راجع به وب سايت معرفي شده مشاهده            moreدر قسمت   . سايت را نيز ارائه مي دهد     

آدرس از قبيل توصـيف ،  ) داده هاي كتابشناختي ( Bibliographical Dataخواهيد كرد اين اطالعات شامل 
  . ، سازمان توزيع كننده ، زبان ، كشور و فرمت وب سايت مي باشد، ويرايشگر ، ناشر ) URL(سايت 

نيز از ديگر امكانات سايت  Advanced search و پيشرفته  quick search امكان جستجو به صورت ساده 
  . است 

  در زمينه شيمي و داروسازيChemrefer موتور جستجوي تمام متن  -
/http://www.chemrefer.com 

 وسازي و پزشكي را  نمايه سازي مياين موتور جستجوي تمام متن نوشته ها و متون علمي در زمينه دار

 ، مقاالت در حوزه شيمي چگونگي جستجو براي يافتن . مقاله در اين موتور وارد شده است50000اخيرا . كند

اما به خاطر دا شته باشيد كه با . ميسر استيك ماده شيميايي با وارد كردن كليد واژه  نام يك واكنش يا 
Chemrefer هميشه متن كامل مقاالت را جستجو مي كنيد بنابراين تنوع گسترده اي از انواع اطالعات موجود 
 را در قسمت مجلهاين همچنين روشن مي كند كه چرا اگر شما نام يك نويسنده ، نام يك . خواهيد داشت
  . ارجاع مي دهدمجلهنيد مقاالتي بازيابي مي شود كه به آن نويسنده يا جستجو وارد ك

  Advanced Searchجستجوي پيشرفته 
مقاالتي بازيابي  ) آدرس وب  (URL ،   مجلهبا محدود كردن جستجو به يكي از فيلدهاي عنوان ، نام نويسنده ،              

  .مي شود كه تنها آن معيار خاص مورد نظر شما را دارند
 پس از جستجو به نتيجه اي نرسيديد يا تعداد نتايج بسيار اندك بود ابتـدا امـالي كلمـه جـستجو را                 اگر: نكته  
يا سعي كنيد همان جستجو را       . كنيد چون احتمال اينكه نامهاي شيميايي اشتباه نوشته شوند زياد است           كنترل

همچنـين   . tetrahydrofuran بـراي  THEبـه عنـوان مثـال حـرف تعريـف       .به شيوه اي متفـاوت وارد كنيـد     
شما .  را انتخاب كنيد"Match Any Search Words"اصطالحات جستجوي كمتري را امتحان كنيد يا گزينه 

                                                 
  ١ رقيه نگهبان کارشناس کتابخانه دانشکده علوم پايه-



 واژه هـاي   lithium*  بـا نوشـتن  اسـتفاده كنيـد مـثال   )  عالمـت سـتاره  wildcards(همچنين مـي توانيـد از   
organolithium و butyllithiumرا نيز بازيابي مي كند .  

 
  :Chemrefer در موتور جستجوي Draw امكان

  . را خواهيد داشت The Structure Drawing Page امكان دستيابي به JAVAبا نصب نرم افزار 
Chemrefer در ISI Web of Knowledge نمايــه ســازي شــده اســت و از بــسياري منــابع تحقيقــاتي و 

  .لب ارائه شده در آن است كه نشان دهنده كيفيت مطاآموزشي در تنظيم آن استفاده شده است
ثبت نام در اين خبرنامه به اين معناست كه شما و موسسه شما هميـشه  : Chemrefer Newsletterخبرنامه 

راهنمايي هاي مفيدي كه به شما كمك مي كند تـا در ميـان      .با آخرين تغييرات در اين خبرنامه روزآمد هستيد       
  .يريابي كنيد، ارائه مي دهدشيميايي آنالين را مسدنياي اطالعات  اطالعات 

  شاهراه اطالعاتي درباره بيولوژي مولكولي
http://www.horizonpress.com/gateway/  

 
Molecular Biology Gateway    در حقيقت يك شاهراه اطالعاتي به بـسياري از منـابع موجـود در وب در 

  ناشر اين وب سايت.  ، پروتكل ، ميكرب شناسي و بيوشيمي استPCR شناسي مولكولي ،ژن ، زمينه زيست
 Horizon Scientific Pressمي باشد كه در زمينه ميكروبيولوژي و بيولوژي مولكولي فعاليت دارد .  

ن در هر موضوع ، فهرستي از موضوعات فرعي تر را مشاهده خواهيـد كـرد بـا كليـك روي هـر كـدام از ايـ                          
موضوعات خاص در ابتدا به شما يك مطلب خواندني مطابق با آخرين اطالعات روز پيشنهاد مي شود كه بـا                    

و .   امكان برقراي لينك به  آن مطلب را فراهم كرده استRecommended Readingرنگ قرمز تحت عنوان 
  .سپس فهرستي از كتابها در آن زمينه موضوعي را مشاهده خواهيد كرد

  . جوي پيشرفته نيز در اين سايت وجود دارد كه از سه قسمت تشكيل شده است امكان جست
  .جستجوي اطالعات كه جستجو به صورت كليد واژه اي يا موضوعي صورت مي گيرد ‐
جستجوي كتابها در زمينه زيست شناسي مولكولي كه با يكي از كلمات عنوان ، كليد واژه ، نويسنده  ‐

 . جستو خواهد بود قابلISBN، ويرايشگر يا شماره 

جستجوي مقاالت ژورنالها در زمينه زيست شناسي مولكولي كه با عنوان ، كليد واژه يا نويسنده امكان 
 .جستجو خواهيد داشت



1  مجازيخدمات مرجع

 
يكي از حوزه هايي كه در كتابداري تحول زيادي در ان صورت پذيرفته، خدمات مرجع مي باشد، با توجه به پيشرفت 

  .هاي اطالعاتي در كتابخانه ها، مدتي است كه اصطالح ميز مرجع ديجيتالي يا مجازي زياد استفاده مي شودفناوري
ميز مرجع ديجيتالي از طريق اينترنت و با استفاده از پست الكترونيك، پركردن فرم هاي پيوسته، روباتها و هوش 

 امروزه با وجود اين كه شخص است درا ين مواردهمانطور كه م. مصنوعي پاسخگوي سواالت مراجعه كنندگان مي باشد
 حضور كتابدار به عنوان يك واسطه ولي ،سايتها در زمينه هاي موضوعي مختلف، پاسخگوي نيازهاي كاربران مي باشند

  جهت خدمت رساني الزامي است، 
03911/page/edu.kent.library.www 

LIBREF-L يكي از گروه هاي بحث الكترونيكي مي باشد كه به مباحث مربوط به خدمات مرجع در كتابخانه ها مي 
 (kent state)اين گروه بحث ابتدا كار خود را با كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشكده هاي دانشگاه ايالت كنت . پردازد

 ask aبا ورود به قسمت .  نفر عضو از سراسر جهان دارد2000ش از  آغاز كرد و در حال حاضر بي1990در سال 

librarian با استفاده از كارشناسان متخصص مرجع و از طريق سواالت خود را از كتابدار بپرسيد و  مي توانيدemail و 
chat  كنيددر اسرع وقت دريافت پاسخ خود را.  

cfm.MARSBESTINdex/marspubs/mars/rusasections/rusaourassoc/rusa/ala/org.ala.www  
.  گردآوري شده است2006 تا 1999 از از بهترين سايتهاي رايگان در زمينه مرجع از سال  ايدر اين وب سايت، نمايه

 Reference and user services (Rusa)نجمن كتابداري آمريكا و قسمت خدمات مرجع و كاربر اين كار زير نظر ا

associationانجام پذيرفته است .  
  .در حوزه مرجع قابل دسترس است سايت به صورت الفبايي عنوان 300بيش از 

 html.efdigr/com.libraryhg.wwwual referencetvir/   Digital 
  . سايت معرفي شده است كه به ارائه خدمات مرجع به صورت پيوسته مي پردازندتعدادي با ورود به آدرس فوق، 

  
  ask for kidsميز مرجع ديجيتالي كودكان 

com.askforkids.www  
 مرجع ديجيتالي مخصوص كودكان مي باشد كه با استفاده از زبان طبيعي به جستجو در زمينه اين سايت در واقع ميز

  .موضوعات مورد عالقه كودكان مي پردازد
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد( الدن قزلی  – ١



 



  1معرفي سايت مركز آمار ايران

كه با نام درگاه ملـي ايـران    ir.org.sci.wwwبا آدرس اينترنتي  در صفحه اصلي سايت مركز آمار ايران      

نمايش داده مي شود ، اليه هاي اطالعاتي ، اخبار ، جستجو ، تابلو اعالنات ، گزيده اطالعات آماري ، شـاخص        

هاي كالن آماري ، محصوالت و خدمات صالحيت شركتها و كارشناسان آماري و نظر سنجي و آمار تعـداد                   

  .مشاهده مي نماييم بازديدكنندگان و با ما تماس بگيريد را 

در قسمت اليه هاي اطالعاتي به تفكيك موضوعات نگاهي به ايران ، آشنايي با مركـز آمـار ايـران ، گزيـده                       

 ، (RSS)اطالعات آماري، معرفي ديگر سايتها ، نتايج طرحهاي آماري ، تاالر گفتگو ، نقشه سايت ، خبر خوان 

ك بر روي هر كدام از آنها به اطالعات بيشتري در مورد خط مشي ها و مناقصات درج گرديده است كه با كلي

  .كه در ادامه جزئيات مربوط به هركدام آورده شده است . آنها دسترسي پيدا مي كنيم 

در قسمت اخبار جديدترين اخبار مربوط به روزهاي اخير در ارتباط بـا مركـز آمـار ايـران كـه زيـر نظـر                         

ع مي رسد كه با كليك نمودن هر خبر جزئيـات خبـر مـشاهده مـي                 سازمان برنامه و بودجه مي باشد به اطال       

  . گردد 

را ... شاخص هاي آماري و شاخص ها و نماگرهاي حسابهاي ملي ، منظقه اي ، مالي و پـولي ، جمعيتـي و                       

  . شما در قسمت گزيده اطالعات آماري و شاخصهاي كالن آماري مشاهده مي نماييد 

و كارشناسان آماري ، شركتها و افراد واجد شرايط ، فرم تـشخيص             آيين نامه تشخيص صالحيت شركتها      

  .صالحيت شركتهاي آماري و كارشناسان آماري بخشي ديگر در صفحه اصلي سايت است 

در قسمت ديگري از سايت شما امكان دسترسي به پايگاه اطالعاتي نشريات سرشماري عمـومي نفـوس و                  

را داريـد كـه بـا كليـك روي هـر        ... ي كشور ، پژوهشكده آمار و        ، كتابخانه ، سالنامه آمار     1385مسكن سال   

در قسمت جستجو ، موارد مورد نظر جـستجو مـي           . قسمت به اطالعات مربوط به آن دسترسي پيدا مي كنيد           

و در انتها در قسمت با ما تماس بگيريد شما مي توانيد بـا دادن آدرس پـست الكترونيكـي و مـشخص      . گردد  

   .  م و تايپ متن مورد نظر پيام خود را براي مركز آمار ايران ارسال نمائيد نمودن گيرنده پيغا
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سـاختار ايـن   . نظارت راهبردي رياست جمهـوري اسـت   ريزي و مركزآمار ايران وابسته به معاونت برنامه

 فرايند طرحهاي آمار گيري يعني مراحل طرح موضوعي ، تهيه طرح فنـي ،  مركز از نظر تشكيالتي با توجه به

  : معاونت است4پردازش داده ها طراحي شده وشامل  اجراء واستخراج و

 - 4   معاونـت فنـاوري اطالعـات      -  3   ريـزي و نظـارت       معاونـت برنامـه    - 2   هاي آماري    معاونت طرح  - 1

  معاونت اداري ومالي



 
  Coogle Writely 1 درآمدي بر امكان 

 
هاي اين   يك پردازشگر لغات در محيط وب است از قابليت در حقيقتgoogle writly    امكان گوگل رايتلي 

توانند مستندات  نبودن آن اشاره كرد كاربران مي  بودن آن و نيز الزم به نصب توان به تحت شبكه برنامه مي
 خود را بدون نياز به نصب wordخود را مستقيماً از طريق همين برنامه در وب تايپ كنند و يا فايلهاي 

  . همين برنامه به اشتراك بگذارنداي از برنامه
راحتي و در هر جايي با بيشترين سرعت ممكنه در  ها به شود كه فايل اي اين مي     نتيجه كار با چنين برنامه

رود و يك متن بدون كوچكترين  ها از ميان مي گيرند و ديگر مشكل عدم تطابق نسخ برنامه دسترس قرار مي
  .شاهده استتغيير در فونت و ويرايش قابل م

 ايجاد شد و به عنوان اولين پردازشگر اينترنتي لغات توسط گوگل نام 2005    نرم افزار رايتلي در سال 
 ثانيه متن 10شود و مانند جي ميل هر  مستندات اين برنامه مستقيماً در سرورهاي شركت ذخيره مي. گرفت

ين تايپ خود نباشيد زيرا تمامي متون شما نگران بروز مشكالت در ح بنابراين. گردد تايپ شده ذخيره مي
 .doc.*هاي با پسوندهاي  توان با اين برنامه تمامي فايل همچنين مي. شوند  ثانيه ذخيره و بارگذاري مي10هر

*.pdf, *.xlsرا در برنامه اجرا نمود .  
توان از   اين برنامه كه مخصوص شركت ها نگاشته شده است ميدر قسمت رايگان و ويژه موجود ر    د

  .هاي مايكروسافت آفيس استفاده كرد و از جديدترين نگاشتهاي آفيس سود برد تمامي برنامه
  افزار جديد گوگل هستيد فرصت را از دست ندهيد و سري به سايت استفاده از نرم     اگر عالقمند به

 docs. google. Com آنالين رايتلي  بزنيد و براي ارسال دعوتنامه از سوي گوگل براي تست ابزار
  .درخواست بدهيد
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  1كارمند ايراني شاغل و ساخت كيبورد فارسي ويژه
  
 

 كارشناس نرم افزار شاغل در كمپاني گوگل با ارسال مطلبي دروبالگ رسمي اين مهندس رضا بهفروز،
ت و  ساخته شده اسiGoogleشركت از ارائه ابزاري براي كاربران فارسي زبان خبر داد كه ويژه سرويس 

  . فراهم آوردiGoogleفارسي را براي كاربران فارسي زبان در محيط ) كيبورد(قادر است صفحه كليد 
وي كه در بخش نخست مطلب ارسالي خود از كار گروهي و هماهنگي بسيار هدفمند كارمندان شاغل در 

ز وقت آزاد خود  درصد ا20گوگل سخن گفته است، موفقيت خود در ساخت اين ابزار را منوط به استفاده 
گفتني است كه گوگل به كارمندان خود . براي توسعه پروژه هاي شخصي در محيط كار گوگل دانسته است

  . درصد از وقت اداري شان را بر روي پروژه هاي دلخواه صرف كنند20اجازه مي دهد كه 
ت آزاد خود  درصد وق20 من تمام سعي خود را كردم كه از ": مهندس بهفروز در ادامه مي نويسد

چند هفته پيش با خبر شدم كه تيم مهندسي ما در هند موفق شده است كه تعدادي . بهترين استفاده را ببرم
من فارسي صحبت مي كنم و تصور .  نمايشي براي زبان هاي مختلف كشور هند تهيه كند–صفحه كليد 

وي در مطلب خود كلمه  (".مفيد خواهد بود! كردم كه ساخت يك ابزار مشابه براي خودم و هم زبونم
 شخصي كه كيبوردهاي زبان  Raghunathسپس به مهندس ). همزبون را به تلفظ فارسي درج كرده است

هاي هندي را ساخته بود ايميل فرستادم تا درباره ساخت گدجت هاي مربوطه و مشابه فارسي آن اطالعات 
گدجت صفحه کليد "پس از يك هفته فعاليت، وي من را با دادن كدها هدايت كرد و . بيشتري به دست آورم

  .در دسترس شما می باشد" فارسی
گفتني است كه ايرانيان شناخته شده . آقاي مهندس بهفروز در دفتر سياتل گوگل مشغول به فعاليت است

 و اميد كردستاني مدير عامل مالي و فروش گوگل از ديگر " پزشك گوگل"اي از جمله دكتر ترانه رضوي 
  .ن ايراني شاغل در كمپاني گوگل هستند كه مطالبي را در وبالگ رسمي گوگل به تحرير در آورده اندكارمندا
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