
  1سـرمقـالـه
  

 با هدف توسعه مهارتهاي سواد 1379از تيرماه سال ” رساني و مهارتهاي اطالع يابي  هاي اطالع تازه”نشريه 
يابي، ابزارهاي جستجوي  اطالعاتي دانشگاهيان و به منظور آگاه كردن نيازمندان به انواع خدمات، راههاي اطالع

آوري اطالعات و  ها، راهكارها، دانشهاي جديد فن و به ارائه نظريهاطالعات و انواع منابع اطالعاتي به چاپ رسيد 
اين نشريه به عنوان ابزاري مفيد در جهت تقويت سواد اطالعاتي و تبادل اطالعات علمي مورد . ارتباطات پرداخت

ايج نت. ورزان قرار گرفت استفاده اعضاء هيأت علمي دانشگاه فردوسي، جامعه پژوهشگران، كتابداران و دانش
 هيأت علمي در چند سال گذشته نشان مي دهد كه ميزان رضايت از اين نشريه  چند نوبت نظرسنجي از اعضاي

  .در سطح بااليي قرار دارد
اي چند ماهه اين             ضمن پوزش از تأخير در چاپ نشريه به علت تغيير هيأت تحريريه نشريه و بعد از وقفه

دانيم از مسئول محترم پيشين  در اينجا بر خود الزم مي. نمايد دد شروع مينشريه فعاليت خود را به طور مج
وقفه و  نشريه، سركار خانم دكتر پريرخ و سردبير محترم پيشين نشريه، جناب آقاي دكتر فتاحي كه با تالش بي

داني را اند كمال تشكر و قدر بي دريغ خود در جهت پربارتر كردن نشريه و ارائه مقاالت مفيد همت گماشته
  .بنماييم

           اميد است بتوانيم همانند گذشته اهداف مورد نظر در چاپ نشريه را بدون تغيير در محتوا به صورت 
براي رسيدن به اين . دهنده حركت مفيدي كه شروع شده است باشيم آموزشي و كاربردي دنبال كرده و ادامه

كنيم تا ما را با نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود  يمنظور دست خود را به سوي همه شما عزيزان دراز م
توانيد به صورت مكتوب و يا از طريق پست  پيشنهادهاي خود را مي. راهنمايي فرمائيد

 http://c-library.um.ac.ir )و يا از طريق صفحه اينترنتي كتابخانه  ) (sdarvish@wali.um.ac.irالكترونيكي

  . براي ما ارسال كنيدAsk Reference Librarian و نوشتن پيام در بخش (

                                                 
 )ي و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهدرسان سرپرست مرآز اطالع(فرزانه فرجامي ) ١

  نشريه دو ماهانه كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي

  فرزانه فرجامي: مسؤول

  زهره عباسي: سردبير

  سهراب درويش: خليمدير دا

  معصومه صالحفر: آرايي تايپ و صفحه

 ir.ac.um.wali@sdarvish: پست الكترونيكي

متن الكترونيكي اين نشريه در سايت كتابخانه مركزي قابل دسترس 
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  :راهكاري براي ارتقاي كيفيت آموزش
  1كنيد؟ هاي اطالعاتي هدايت مي دانشجويان خود را چگونه به استفاده از منابع و پايگاه

  

 كه با هزينه و تالش بسيار فراهم -ها رساني در كتابخانه هاي اطالع وجود انواع منابع اطالعاتي و پايگاه

دسترسي به اطالعات .  يكي از ضروريات نظام آموزشي و مهمترين ابزار كار استاد و دانشجو است- شوند مي

شود بلكه  آمد كردن محتواي درسها نه تنها موجب ارتقاي دانش استادان مي جديد و استفاده از آن براي روز

با وجود اهميت استفاده از منابع و . برد اي باال مي كيفيت آموزش به دانشجويان را نيز به طور قابل مالحظه

دهد كه در برخي  هاي اطالعاتي براي دسترسي به دانش جديد، نتايج بسياري از پژوهشها نشان مي پايگاه

  ).1377دياني، ( است  ها بسيار پايين هاي موجود در كتابخانه ها، ميزان استفاده از منابع و پايگاه دانشگاه

راجعه به كتابخانه و استفاده از منابع متنوع و سودمند آن در واقع توسط     در مورد دانشجويان، عادت م

از اين . يابي دانشجويان دارند به عبارت ديگر، استادان تأثير زيادي بر بهبود رفتار اطالع. گيرد استادان شكل مي

بدين . عاتي فراگيرندهاي اطال هاي تشويق و هدايت دانشجويان را به منابع و پايگاه رو، الزم است استادان شيوه

  :هاي زير استفاده كرد توان از شيوه منظور، مي

به صورت فردي يا (توانند از دانشجويان  در ابتداي هر ترم و آغاز تدريس هر درس، استادان مي .1

نامه و  بخواهند تا با مراجعه به منابع موجود در كتابخانه، فهرستي از تعدادي كتاب، مقاله، پايان) گروهي

هاي استاندارد تنظيم كرده و  آنها را كه با شرح درس مرتبط هستند تهيه و براساس يكي از شيوهمانند 

مزيت اين كار در آن است كه هم دانشجويان و هم استادان با انواع منابع، از جمله منابع . تحويل دهند

 نيز شناسايي جديدي كه به كتابخانه افزوده شده است آشنا شوند و نويسندگان و مترجمان مطرح را

توان به  نيز مي) فهرست منابع و مĤخذ(هاي استاندارد تدوين كتابشناسي  بردن به شيوه براي پي. كنند مي

 .منابع مربوطه در كتابخانه مراجعه كرد

تواند از دانشجويان بخواهد كه با مراجعه به معتبرترين منابع موجود در زمينه درس مورد  استاد مي .2

. ين موضوعها و سرفصلها را شناسايي كرده و به صورت مكتوب تحويل دهندنظر، صورتي از مهمتر

تواند  استاد نيز مي. باشد هاي بحث در درس مورد نظر مي مزيت اين كار آشناشدن دانشجويان با زمينه

 .با شناسايي دامنه موضوعها، نسبت به تجديد نظر در سرفصلها و روزآمدكردن آن اقدام كند

                                                 
  )دانشيار گروه آتابداري و اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهد(اهللا فتاحي رحمت)  ١



ها،  المعارفها، سرگذشتنامه ها، دايره نامه واژه(ن با انواع منابع مرجع دركتابخانه آشنا شدن دانشجويا .3

ها،  نامه ها، نمايه نامه ها، منابع آماري، منابع جغرافيايي، فهرستها، مقاله ها، راهنماها، دستنامه سالنامه

به همين منظور، استاد . اهميت بسياري در فرايند آموزش و پژوهش دارد) ها نامه ها و چكيده كتابشناسي

اي به دانشجويان تكليف و كار عملي محول كند كه آنها ناچار باشند براي هر جزء از كار  بايد به گونه

خود به يك يا چند منبع مرجع مراجعه كنند، مزيت اين كار در آن است كه دانشجويان با ساختار، 

شوند و اين عادت در آنها  مرجع آشنا ميهاي بازيابي اطالعات در منابع  محتوا، پوشش موضوعي و راه

گيرد كه براي كسب اطالعات، به جاي تالشهاي پراكنده، روشهاي علمي و اصولي را  به تدريج شكل مي

 .فراگيرند

 وارد را تشويق كنند تا در بازديدهاي  توانند در ابتداي هر سال تحصيلي دانشجويان تازه استادان مي .4

مزيت اين كار آشنا شدن دانشجويان در يك . ز كتابخانه شركت كنندا) يك تا دو ساعت(كوتاه مدت 

اين امر موجب كاهش . جلسه كوتاه مدت با انواع منابع، امكانات، خدمات و بخشهاي كتابخانه است

فاصله رواني و ذهني دانشجويان با فضاي كتابخانه شده و به اصطالح ترس آنها را نسبت به اين 

 .محيط از بين خواهد برد

هاي اطالعاتي از جايگاه خاصي  رساني، سايتهاي اينترنتي و پايگاه در ميان انواع امكانات جديد اطالع .5

هاي جديد استفاده از  به همين جهت، استادان بايد دانشجويان را تشويق كنند تا شيوه. برخوردار است

 .رندهاي موجود فراگي اين امكانات را از طريق كالسهاي آموزشي، بروشورها و جزوه

ها و روشهاي هدايت دانشجويان را براي مراجعه به كتابخانه و استفاده  در مجموع چنانچه استادان راه

توان اميدوار بود كه كيفيت آموزش و پژوهش  از منابع اطالعاتي فراگيرند و اين كار را به اجرا گذارند، مي

  .نيز به تدريج ارتقاء خواهد يافت

  



  1استانداردها مفاهيم و :  سواد اطالعاتي
  

با توجه به رشد روزافزون اطالعات و تغييرات فناوري، دستيابي به اطالعات مفيد و سودمند مهم و ضروري 

معموال افراد براي دسترسي به اطالعات با مشكل مواجه هستند، براي پيدا كردن اطالعات مفيد در ميان انبوه . باشد مي

 مجهز بود، مهارتهايي كه با كسب آن قادر باشيم به جستجوي اطالعات، اطالعات توليد شده بايد به مهارتهاي خاص

اي  سواد اطالعاتي مجموعه”. العمر را بدست آوريم گزينش و ارزيابي آنها بپردازيم و در اصطالح كليد اصلي يادگيري مادام

توان  ز اين كه اطالعات را از كجا مياز توانائيها است از جمله توانايي دانستن اينكه چه اطالعاتي مفيد است، توان آگاهي ا

بدست آورد، توان بازيابي اطالعات، توان تغيير اطالعات، توان ارزيابي و سازماندهي اطالعات و توان استفاده و تبادل 

  )1378پريرخ، . (كسي كه مجموعه اين مهارتها را كسب كرده باشد باسواد اطالعاتي است. اطالعات

افزارهاي كاربردي، پايگاههاي داده و فناوريهاي ديگر را براي انجام  ها، نرم تا رايانهباسواد اطالعاتي قادر است 

  .امور گوناگون مربوط به تحصيل و حرفه خود بكار گيرد

يابي و ايجاد اين مهارتها به معرفي سايتهاي  در اينجا جهت آشنايي بيشتر با نحوه دستيابي به مهارتهاي اطالع

  .پردازيم مياينترنتي در اين زمينه 

1) Florida International University Libraries 

http://www.fiu.edu/~library/ili/iliweb.html 

اتي،  اين سايت به معرفي صفحات اينترنتي در رابطه با سواد اطالعاتي، استانداردهاي مربوط به سواد اطالع

هاي سواد اطالعاتي در دانشگاهها، مقاالت و تحقيقات در اين زمينه پرداخته  اي، مؤسسات فرهنگي، برنامه مؤسسات حرفه

  .است

  

ِ2) Association of College & Research Libraries 

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompentency.htm 

از .  به معرفي استانداردهاي سواد اطالعاتي پرداخته است(ALA)هاي آمريكا  اين سايت زير نظر انجمن كتابخانه

اين استانداردها توسط كميته . دادتوان ميزان سواد اطالعاتي افراد را مورد سنجش قرار  طريق اين استانداردها مي

هاي  هاي تحقيقاتي تهيه و توسط هيأت مديره انجمن دانشگاهها و كتابخانه استانداردهاي انجمن دانشگاهي و كتابخانه

                                                 
 )رساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهد سرپرست مرآز اطالع(فرزانه فرجامي ) ١



 نسخه از اين 5تهيه .  تصويب گرديده است2000 ژانويه 18هاي آمريكا در تاريخ  تحقيقاتي در همايش انجمن كتابخانه

  .باشد طور رايگان امكانپذير مياستاندارد به 

  

3) American Association of School Librarian 

http://www.ala.org/aas/Template.cfm 

آموزان   به معرفي استانداردهاي سواد اطالعاتي براي دانش (ALA)اين سايت زير نظر انجمن كتابداران آمريكا 

پرداختن به اين امر . باشد العمر مي آموزان پايه يادگيري مادام يابي در دانش از آنجايي كه ايجاد مهارتهاي اطالع. پردازد مي

كند و استانداردها را در سه بخش   استاندارد اصلي اشاره مي9اين سايت به . باشد در سنين اوليه آموزش ضروري مي

  .بندي نموده است  و مسؤليتهاي اجتماعي تقسيمسواد اطالعاتي، آموزش مستقل

4) The www Virtual Library 

http://goose.ycp.edu/~gszczyrb/vlib 

اين سايت در ابتدا به . اين سايت به معرفي منابع مختلف در رابطه با مهارتهاي سواد اطالعاتي پرداخته است

حث الكترونيكي، مؤسسات آموزشي، مدارس، سازمانها، پردازد سپس گروههاي ب معرفي راهنماها در اين زمينه مي

  .گزارشات و استانداردها و تحقيقات در اين زمينه را معرفي نموده است

  

5) School Libraries.org 

http://www.school-libraries.org/resources/literacy.html 

هارتهاي سواد اطالعاتي و مهارتهاي هاي مدارس در زمينه م اين سايت به معرفي منابع مورد نياز كتابخانه

همچنين، مسائل و . اين سايت اطالعات كلي در زمينه سواد اطالعاتي را مطرح نموده است. اي پرداخته است كتابخانه

هاي اطالعاتي به  هاي مدارس بيان نموده است و به دروازه حلهايي را براي باال بردن سطح سواد اطالعاتي در كتابخانه راه

 به onlineها، ارزش دستيابي  عالوه بر اين، در رابطه با ساختار كتابخانه. نابع ارزشمند در اين زمينه اشاره كردعنوان م

  .مهارتهاي سواد اطالعاتي و ساختار صفحات وب در آموزش پرداخته است



  1راهكارهايي براي انجام يك جستجوي موفق
  
  

هاي نويني را براي   انتخاب راهبردها و روشگستردگي انواع منابع اطالعاتي در اينترنت، ضرورت
اي از مسائل براي  شود به پاره در اين مقاله سعي مي. جستجو و بازيابي اطالعات در اين محيط ايجاد كرده است

  :انجام يك جستجوي موفق اشاره شود
 براي شروع معموال. خواهيد بازيابي كنيد قبل از جستجو بايد به دقت بينديشيد كه چه اطالعاتي را مي

همچنين بايد با پوشش موضوعي . هاي مناسب تبديل كنيد جستجو بايد پرسش مورد نظر خود را به كليدواژه
در اكثريت . خواهيد در آن جستجو كنيد آشنا بوده و خصوصيات ويژه آن را بشناسيد پايگاه اطالعاتي كه مي

، about usاي نظير  عي را از گزينهتوانيد اطالعات مربوط به پوشش موضو هاي اطالعاتي مي پايگاه
informationهايي نظير  توانيد از گزينه بندي جستجو را مي  و غيره، همچنين اطالعات مربوط به چگونگي فرمول

help ،search tips ،user guides به دست آوريد...  و.  
ورد به طور كلي بلكه در دهند كه نه تنها در يك رك هاي اطالعاتي به كاربر اجازه مي بسياري از پايگاه

ها معموال بايد از  فيلدهاي خاص به جستجوي كليدواژه يا عبارت بپردازند و براي انجام اين گونه جستجو
  .شود استفاده ...  و Advanced search ،expert search ،guided searchهاي  گزينه

 در همة (AND, OR, NOT)هاي بولي بندي جستجو معموال امكان استفاده از عملگر براي فرمول           
هاي تركيبي است، اگر چه ممكن   قابل انعطافي براي جستجو ها و موتورهاي جستجو وجود دارد كه روش پايگاه

 يا ∗، ـ  + ها و موتورهاي جستجو، شكل خاصي از جستجوي بولي را با استفاده از عالئم است هر يك از پايگاه
  . انجام دهندAND ،OR ،NOTكلمات 

شوند كه ركوردهايي را كه شامل هردو اصطالح باشند   دو كليدواژه طوري تركيب ميANDدر عملگر 
  .باشد بازيابي شوند و كاربرد آن جهت محدود كردن دامنه جستجو مي

ها و يا هر دو   دامنه جستجو را گسترش داده و ركوردهايي را كه شامل يكي از كليدواژهOR            عملگر 
  .باشد تر كردن دامنه جستجو مي كاربرد آن جهت وسيع. كنند زيابي ميباشد با

 نيز براي محدودكردن نتيجه جستجو در صورتي كه بخواهيم ركوردهاي مربوط به يك NOTعملگر 
  .دهد رود و نتايج جستجو را كاهش مي كليدواژه را از مجموعه ركوردهاي موجود در پايگاه حذف كنيم به كار مي

توانيد از واژگان كنترل شده استفاده كنيد، كه معموال در  ي از بازيابي ركوردهاي نامرتبط ميبراي جلوگير
هاي مورد نظر را  يعني كليدواژه. اند  معرفي شدهindex ،subject ،thesaurusهاي  هاي اطالعاتي با گزينه پايگاه

نويسنده، عنوان، (ر يك فيلد خاص استفاده از محدودگرهايي نظير جستجو د. ها استخراج كنيد از اين سياهه
  .ها ميسر است نيز در بسياري از پايگاه... و سال نشر مشخص و ...) موضوع و 

بندي مناسب براي  سخن آخر اين كه، در يك جستجو توأم شدن تخصص موضوعي و به كارگيري فرمول
  .شدجستجو و سپس ارزيابي نتايج بازيابي شده منجر به انجام جستجوي موفق خواهد 

                                                 
  )زي  دانشگاه فردوسي مشهدرساني و آتابخانه مرآ آارشناس ارشد مرآز اطالع(زهره عباسي ) ١



  1بندي دانشگاههاي جهان راهنماي رتبه
  

ها،       آموزش و فراگيري دانش همواره يكي از هدفهاي اساسي بشر بوده و براي تحقق آن مؤسسه
امروزه با توجه به تعداد و تنوع . دانشگاهها و مراكز آموزشي مختلفي در سراسر دنيا ايجاد شده است

 علم و دانش در جستجوي شناسايي معتبرترين مركز جهت مراكز آموزشي موجود، بسياري از طالبان
تك مراكز از نزديك نه مقرون به صرفه است و نه  بديهي است كه بررسي تك. باشند ادامه تحصيل مي

اند كه به امر  سايتهايي توسط مراكز مختلف طراحي شده بنابراين، جهت كمك به عالقمندان، وب. مقدور
بندي  هدف اوليه رتبه. پردازند  مالكها و شاخصهاي مطرح در جهان ميبندي دانشگاهها بر اساس دسته

آوري اطالعاتي درباره دانشگاهها و تعيين ارزش هر مؤسسه در مقايسه با ساير  دانشگاهها، فراهم
اين امر كمك بزرگي است براي دانشجويان كه بتوانند از ميان دانشگاههاي . هاي رقيب است مؤسسه

  . حوزه موضوعي مورد عالقه خود جهت ادامه تحصيل انتخاب كنندمختلف بهترين را در
بندي دانشگاهها معيارهاي مختلفي نظير اعتبار اعضاء هيأت علمي، شاخصهاي            در ارزيابي و رتبه

آماري رضايت دانشجويان، امكانات پژوهشي، ميزان پژوهشهاي انجام شده در هر مؤسسه، ميزان و 
  .شود در نظر گرفته مي... التحصيالن و مار فارغاعتبار انتشارات، آ

  .شود اند، اشاره مي بندي دانشگاهها كرده          در اين متن، چند نمونه  از سايتهايي كه اقدام به رتبه
  
  2004هاي جهان در سال  بندي كتابخانه  رتبه-1

http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm 
بندي  براي رتبه.            اين سايت توسط مؤسسه آموزش عالي دانشگاه شانگهاي طراحي شده است

دانشگاههاي جهان معيارهايي نظير كارهاي علمي و پژوهشي هر مؤسسه، تعداد جوايز نوبل، تعداد پژوهشگراني 
سازي شده در   حوزه علوم، ميزان مقاالت نمايهكه به آنها استناد شده است ، ميزان مقاالت منتشر شده در

استنادنامه علوم و استنادنامه علوم انساني و نيز كارهاي علمي كه توسط هر هيأت علمي انجام شده است، مد 
تك معيارها و نحوه  بندي دانشگاهها به صورت علمي صورت گرفته، تك از آنجاييكه رتبه. نظر قرار گرفته است

 توضيح داده شده و منابع گردآوري اطالعات نيز معرفي ranking methodologyدر قسمت دهي به آنها  نمره
 100 دانشگاه معتبر دنيا، 100اسامي . باشد در اين سايت به تفكيك قسمتهاي زير قابل دسترس مي. گرديده است

  . دانشگاه معتبر آسيا100 دانشگاه معتبر اروپا و 100دانشگاه معتبر آمريكا، 
  

  ز پژوهش دانشگاه فلوريدا مرك-2  
          http://thecenter.ufl.edu 

بندي معتبرترين دانشگاههاي            اين سايت كه توسط دانشگاه فلوريدا تهيه شده، هر ساله گزارشي از رتبه
 به تفكيك در اين سايت قابل 2003 تا 2000در حال حاضر، گزارش سالهاي . دهد پژوهشي آمريكا ارائه مي

  :بندي دانشگاهها بر اساس معيارهاي زير انجام گرفته است رتبه .باشد ترس ميدس
1) Total Research                                          2) Federal Research  
                                                 

  )رساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهد آارشناس ارشد مرآز اطالع(فر   دري نفيسه) ١



3) Endowment                                               4) Annual Giving 
5) National Academ Members                      6) Faculty Awards 
7) Doctorates Granted                                   8) Postdoctoral Appointees 
9) Median SAT Scores 

 
 دانشگاه معتبر قرار 25دانشگاههايي كه باالترين معيارهاي فوق را دارا باشند جزو اولين گروه از 

 اطالعات مربوط به دانشگاههاي برتر ’Academic Research University data‘نه با انتخاب گزي. گيرند مي
  .شود پذير مي  دسترس2003 تا 2000پژوهشي، عمومي و خصوصي آمريكا به تفكيك سالهاي 

  
   مهمترين دانشگاههاي آسيا- 3        

www.Asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000 
. پردازد اي از بهترين دانشگاههاي آسيا مي  سال است كه به تهيه سياهه3حدود Asiaweek          نشريه 

هاي مختلف اعم از تعداد اعضاء هيأت علمي، پژوهشها و ساير  اين نشريه بانك اطالعاتي وسيعي از داده
ريه  نش2000در سال . كند  مؤسسه و مركز تحقيقاتي علوم و تكنولوژي آسيا نگهداري مي114فعاليتهاي 

-Multiو ) هاي علوم و تكنولوژي مؤسسه (Science & Technology Schoolsفوق، دانشگاهها را به دو گروه 

disciplinary Schools) بندي كرده و سپس دانشگاهها را در هر گروه  دسته) اي هاي چند رشته مؤسسه
بندي دانشگاهها  در هر يك از دو  توانند رتبه عالقمندان مي. بندي نموده است نسبت به ساير دانشگاهها رتبه

  .گروه فوق را با انتخاب گزينه مورد نظر مشاهده نمايند
  

   راهنماي دانشگاههاي جهان-4    
http://educationguardian.co.uk/universityguide2004  

اههاي          راهنماي آموزشي دانشگاهها يكي از سايتهايي است كه منابع اطالعاتي مفيدي درباره دانشگ
با انتخاب هر . اند بندي موضوعي شده هاي مختلف تحصيلي دسته در اين سايت رشته. دهد انگليس ارائه مي

دهنده اسامي دانشگاههاي معتبر انگليس در  يك از موضوعات، جدولي را مشاهده خواهيد كرد كه نشان
 هر يك از دانشگاهها كليك چنانچه بر روي. باشد موضوع مورد نظر خود و به ترتيب درجه اعتبار آن مي

  .شويد نمائيد وارد سايت آن دانشگاه مي
توانيد به آدرس  پردازند، مي بندي دانشگاهها مي           برا ي آشنايي بيشتر با سايتهايي كه به امر رتبه

ه نوايز طراحي شده، در واقع دروازه اطالعاتي است ك اين سايت كه توسط دانشگاه ايلي. زير مراجعه كنيد
  .كند اند معرفي مي انواع سايتهايي كه به معرفي دانشگاههاي معتبر پرداخته

  
  هاي جهان بندي دانشگاهها و دانشكده  راهنماي رتبه-5     

http://gateway.library.uiuc.edu/edx/rankint.htm 



  1آشنايي با پايگاههاي اطالعاتي موجود در وب
  

با توجه به تحوالتي كه در . رساني را نمي توان ناديده گرفت نقش پايگاههاي اطالعاتي در حوزه اطالع
. زمينه ايجاد پايگاههاي اطالعاتي وجود داشته، آشنايي با اين پايگاهها از اهميت فراواني برخوردار است

برخي از . باشند  در دسترس مي(online) و پيوسته (offline)پايگاههاي اطالعاتي هم به دو صورت ناپيوسته 
 كه در زمينه Ericرساني  كنند مانند پايگاه اطالع هاي اطالعاتي در يك حوزه موضوعي خاص فعاليت ميپايگاه

رساني مركز  دهند مانند پايگاه اطالع برخي نيز موضوعهاي مختلف را پوشش مي. علوم تربيتي و آموزشي است
يابي  رساني و اطالع هاي اطالع زه تا هاي گذشته مجله اطالعات و مدارك علمي ايران كه هر دو مورد در شماره

  .اند معرفي شده
پردازيم كه بخشي از آن به  در همين رابطه به معرفي سايت انجمن آرشيو و كتابخانه ايالت تگزاس مي

تعدادي از اين پايگاهها به صورت رايگان در اختيار همگان قرار داده . پايگاههاي اطالعاتي اختصاص يافته است
  : شده است
  

Texshare (Texas State Library and Archives Commission) 

www.texshare.edu/programs/academicdb.html#science 

بر اساس نظم موضوعي كه در اين : در اين سايت پايگاههاي اطالعاتي به دو شكل قابل استفاده هستند
 حوزه موضوعي با هم هستند 5ايگاهها در پ.  را انتخاب كردTexshare free databased by subjectحالت بايد گزينه 

Multi-disciplinary, arts and humannities, Bussines and statistics, Government information and law و 
science/technology/healthدر روش ديگر با انتخاب گزينه . اند بندي شده  تقسيمtexshare databases by title 

در اينجا به معرفي اجمالي تعدادي از اين پايگاهها . شود اساس عنوان پايگاهها ظاهر ميفهرست الفبايي بر 
  :پردازيم مي

  
Multi-disciplinary Sources 

1. Handbook of Texas online (http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online) 

 عنوان مقاله درباره تاريخ، 24000رنده بيشتر از اي است و در برگي اين پايگاه يك دستنامه چند  رشته              
  .باشد مربوط به ايالت تگزاس مي... جغرافيا، مردم، فرهنگ، مؤسسات و

  
  

                                                 
 )رساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهد آارشناس ارشد مرآز اطالع(الدن قزلي ) ١



2. World Biographical Index (WBI)- web access (www.saur.wbi.de) 

اكن آمريكاي  ميليون نفر از افراد برجسته اي است كه س2اين پايگاه در برگيرنده زندگينامه بيش از 
  .اند شمالي و جنوبي، اروپاي مركزي و غربي، استراليا، نيوزلند و اقيانوسيه بوده

  
ِArt and Hummanities  

1. Internet Movie databases-web access (http://www.imdb.com) 

فراهم اين پايگاه امكان دسترسي به اطالعات فيلمها از زمان گذشته تا به امروز در سراسر جهان را 
  .دهد  ميليون مدخل را پوشش مي2 هزار عنوان و بيش از 170اين پايگاه بيش از . آورد مي

2. National Archeological Databases (http://cast.uark.edu/products/NADB/nadb.mul.html) 

  .باشد ميشناسي   عنوان گزارش در مورد طرحها و اكتشافات باستان240اين پايگاه در برگيرنده حدود 
  
 

Business and Statistics 

1. Financial Times-Gbbal Archive (http://search.ft.com/search/quicksearch-Run)  
 هزار عنوان مجله در مورد امور مالي سراسر 3 ميليون مقاله از 8اين پايگاه امكان جستجوي بيش از 

كنندگان  ه قرار داده شده كار جستجو براي استفادهاي كه در پايگا با وجود نمايه. آورد جهان را فراهم مي
  .شود تر مي آسان

2. Population Index on the Web (http://popindex.princeton.edu/) 

شناسان در زمينه جمعيت  شود، موضوعهاي مورد عالقه مردم اين پايگاه كه به صورت ساالنه روزآمد مي
  .دهد ها و ديگر منابع پوشش مي نامه جالت، كتابها، پايانشناسي را با استفاده از چكيده م و جمعيت

  
 

Government Information and Law 

1. Pop LINE-web access (www.nih.gov/databases/databases-population.html) 

دهد و به  را در سطح جهاني پوشش مي... اين پايگاه موضوعاتي مانند جمعيت، سالمت، زاد و ولد و
  .شود انه روزآمد ميصورت ماه

  



Science/Technology/Health 

1. Agricola-web access (www.nal.usda.gov/ag98.html)  
شناسي  اين پايگاه موضوعات كشاورزي، دامپروري، صنايع غذايي، جنگلداري، اقتصاد كشاورزي، جامعه

و چكيده هستند و از اطالعات به دو صورت استنادهاي كتابشناختي . دهد را پوشش مي... روستايي و
  .مقاالت مجالت و كتابها تهيه شده است

2. Alcohol and AlcDhol Problems Science database (http://etoh.niaaa.nih.gov) 

 هزار ركورد از استنادهاي 100هاي گوناگون اعتياد به الكل را بررسي كرده و شامل حدود  اين پايگاه جنبه
باشد كه  هاي كنفرانسها و گزارشات مي ها، مقاله نامه جالت، كتابها، پايانكتابشناختي و چكيده مقاالت م

  .سازد تر مي اصطالحنامه موجود در پايگاه امكان جستجو را آسان
  
 

POPLINE  

1. http:db.thuccp.org/popinform 

نظير  است و موضوع جمعيت و مسائل وابسته به آن (NLM)اين پايگاه وابسته به كتابخانه ملي پزشكي 
  .دهد را در سطح جهاني پوشش مي... ريزي خانواده، سالمت و زاد و ولد، روشهاي برنامه

 كه يك منبع مرجع رديف اول است، به (Population index)در اين پايگاه با استفاده از نمايه جمعيت 
باشد كه  منابع ميها، كتابها و ديگر  اي از مقاله مجله اين پايگاه شامل چكيده. پردازد موضوع جمعيت مي

  .دهد  را پوشش مي2000 تا سال 1968دوره زماني سال 
  :آورد  هزار عنوان چكيده را فراهم مي46اين پايگاه به دو صورت امكان دسترسي عالقمندان به حدود 

به عنوان . توان جستجو را انجام داد مي... با استفاده از فيلدهايي نظير پديدآور، موضوع، سال نشر و -1
هاي مختلف اين  هايي كه از او در شماره با وارد كردن نام يك پديدآور فهرستي از عنوان مقالهمثال، 

در مورد ساير . شود  به چاپ رسيده همراه با شماره مجله ظاهر مي2000 تا 1968مجله از سال 
  .شود مداخل نيز به همين ترتيب عمل مي

به عنوان . سازد  امكان جستجو را آسانتر ميدهد كه در اين روش با انتخاب مدخل، فهرستي ارائه مي -2
هايي به چاپ  شود كه در هر جلد چه عنوان مقاله ، مشخص مي(Volume)مثال با انتخاب گزينه جلد 

شود  ، اين مسأله مشخص مي(Geogrephical index)رسيده است و يا با انتخاب گزينه نمايه جغرافيايي 
 كار online helpدر هر دو روش وجود گزينه . يي بوده استكه هر مقاله مربوط به چه منطقه جغرافيا

 .سازد جستجو را آسانتر مي



 1چه ويژگيهايي دارد؟“ دانشنامه ادب فارسي“دانيد  آيا مي

  
 و 2 انوشه مترجم و محقق توانا  به سرپرستي استاد حسن1372در سال “ دانشنامه ادب فارسي“  مركز 

 هفت مجلد از اين مجموعه به زيور 1382تا سال . ي آغاز به كار نمودمساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
المعارفهاي تخصصي است و هدف از تدوين آن  دانشنامه ادب فارسي از انواع دايره. طبع آراسته گشته است

آوري مطالب گوناگون درباره ادب فارسي و كمك به امر پژوهش از طريق معرفي منابع دست اول به محقق  جمع
  .باشد وهشگر ميو پژ

  افزون برآن، دانشنامه در نظر دارد حوزه جغرافيايي زبان فارسي و آثار با ارزشي را كه در اين محدوده 
نگاران،  بنابراين، گستره اين مجموعه شامل مباحثي مانند زندگينامه شاعران، تاريخ. اند، معرفي كند نگاشته شده

هاي مكتوب به زبان  نيز موضوع... هايي نظير توحيد، منقبت و ضوعها و مو سبك.... شناسان و  متكلمان، ايران
مانند موسيقي، ) است روند اما صدها كتاب در اين موارد نوشته شده كه ادبيات محض به شمار نمي(فارسي 

چنانچه اين منابع تاكنون به چاپ نرسيده باشد، محل نگهداري آن در . باشد مي... داروسازي و جانورشناسي و 
هايي كه در ادب فارسي از بسامد بااليي  همچنين، درباره نام. شود هاي مهم جهان معرفي مي بخانهكتا

نيز از تأثير متقابل ادب فارسي و زبانهاي ديگر بحث شده ... و ) ع(، عيسي، موسي )ص(برخوردارند مانند محمد
  ).5ص1378انوشه، (است

  
  .باشند ترتيب جلدهاي دانشنامه به قرار زير مي

  )1375يك مجلد، (ياي مركزي آس .1
تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، (هاي پنجگانه  جمهوري مركزي دردانشنامه آسياي

گيرد كه شامل حوزه فرهنگ ايران  مي را دربر) قسمتي از خاك چين(و ناحيه تاريخي بدخشان) قزاقستان
  .شود در شمال و مشرق ايران و افغانستان كنوني مي

 )1376يك مجلد، ) (هاي ادب فارسي گزيده اصطالحات، مضامين و موضوع(امة ادبي فارسي فرهنگن .2

  :باشد در بردارنده اصطالحات زبان فارسي در سه گروه زير مي
 مضامين مورد استفاده فارسي گويان مانند مضامين و اصطالحات ترجمان البالغه، المعجم في - الف

  .مصابيراشعارالعجم
اند مانند توقيع، رمانتيسم،  تي كه از زبان عربي و زبانهاي اروپايي به اين زبان آمدهها و اصطالحا واژه  - ب

 ...راتيسم و 

 ... اصطالحاتي كه مصاديق آنها در زبان فارسي بسيار است مانند تراژدي، هنجار گريزي و -ج

 )1378يك مجلد، (ادب فارسي در افغانستان .   3

 )1380سه مجلد، (، بنگالدش ادب فارسي در شبه قاره هند، پاكستان .4

                                                 
  )اه فردوسي مشهدرساني و آتابخانه مرآزي دانشگ آارشناس مرآز اطالع(محمود صديقي ) ١
  .اشاره نمود) Bosworth(توان به تاريخ ايران آمبريج و نيز تاريخ غزنويان اثر بازورت  هاي ايشان مي  از جمله ترجمه- محمودي) ٢



هاي آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و آسياي صغير و بالكان  جمهوري(ادب فارسي در قفقاز  .5
 ).1382دو مجلد،) (امپراطوري عثماني سابق(

 )سه تا چهار مجلد، زير چاپ(ادب فارسي در مرزهاي كنوني ايران  .6

  
اين مجموعه مانند . ر ده يا دوازده جلد خاتمه يابدهاي دانشنامه د شود كه تعداد مجلد بيني مي     پيش

  :شود ها برخوردار است كه به آن اشاره مي اي كاستي المعارف ديگر دراولين چاپ از پاره هردايره
  

  :مشكالت مالي. الف
ها  ه شتاب در اتمام هر جلد به خاطر گرفتن بودجه جديد از وزارت ارشاد كه باعث عدم توازن ميان مقال           

  .به لحاظ كوتاهي و بلندي  شده است
  :كمبود منابع. ب

جلد ). به عنوان مثال جلد سوم، افغانستان( به صورتي كه موجب گرديده تقدم و تأخر جلدها رعايت نشود           
هاي مشترك با  هاي مركزي و نيز داشتن مقاله هاي جديد در خصوص آب اول اين مجموعه به دليل دريافت مقاله

بيشتر مورد توجه محققان قرار گرفته ) افغانستان(جلد سوم . باشد در دست بازنگري مي) فرهنگنامه(لد دوم، ج
قرار است كل دانشنامه در سالهاي آينده مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد و در شكل كنوني و يا به . است

دانشنامه پايگاهي بر روي اينترنت نيز خواهد قابل ذكر است كه . شود يكجا منتشر مي) تاي الف(صورت الفبايي 
  1)8-1 ص1380انوشه، (داشت 

ها  مقاله. المعارف نويسي رعايت شده است  علمي دايره          از ويژگيهاي دانشنامه اين است كه در آن شيوه
ت امضا مقاال. اسامي آنها درابتداي هر مجلد ذكر گرديده است. اند توسط متخصصان هر موضوع نگاشته شده

اسامي و اصطالحات درون متني . اند و منابع و مĤخذ جهت تحقيق و مطالعه بيشتر در انتها آورده شده است شده
ها نيز رعايت  اند و آوانگاري شناسه اند هر يك به تنهايي مدخل واقع گرديده مشخص شده) *(كه با عالمت ستاره

اي داشته باشد كه در حال حاضر جاي نمايه مستقل و  يهالمعارف ممكن است در پايان، نما اين دايره. اند شده
  .نقشه در دانشنامه خالي است

  

                                                 
  .5 ص1378، ارديبهشت 17، كتاب ماه، كليات، ”نقش منابع مرجع در اعتالء فرهنگ جامعه در گفتگو با استاد حسن انوشه ”– 1
  .1380، كتاب ماه، كليات مهر “ دانشنامه مهم است زبان فارسي است نه دين يا محدوده جغرافياييك گفتگو با حسن انوشه سرپرستآنچه در “-
  .1380 مهر 28، كتاب هفته، ”ديدار با حسن انوشه سرپرست دانشنامه ادب فارسي:  جلد از يك دانشنامه ارزشمند6” ـ 
  .1378، همشهري مرداد ”گفتگو با حسن انوشه به انگيزه انتشار جلد سوم دانشنامه ادب فارسي: فرهنگ و ادب فارسي در افغانستان” ـ 

  142-]137[:1378 تابستان 38. ، فصلنامه كتاب“)افغانستان(دانشنامه ادب فارسي“ـ محمد حسن رجبي، 



 1جستجوي مقاله فارسي در اينترنت

  
. در سالهاي اخير حركتهاي ارزشمندي براي توليد اطالعات فارسي در محيط اينترنت انجام گرفته است

ي تعداد سايتهائي كه داراي ماهيت علمي هستند يابد ول در اين خصوص اگرچه تعداد سايتهاي فارسي افزايش مي
از طرفي، بعضي از مراكز علمي و فرهنگي فعاليتهاي قابل توجهي را . بخشي نرسيده است هنوز به سطح رضايت

هائي براي جستجوي  در زير به راه. روز بر تعداد و كيفيت آنها افزوده گردد به اند كه اميد است روز شروع كرده
  :شود  محيط اينترنت اشاره ميمقاله فارسي در

  
ـ استفاده از منبع نمايه كه حاوي متن كامل مقاالت نشريات فارسي زبان كشور كه داراي وجه فرهنگي و علمي 1

  : دهد مي هاي عمومي كشور نمايه را در سه قالب ارائه مناي كتابخانه دبيرخانه هيأت ا. باشد باالئي هستند، مي
  .شود به صورت ماهانه منتشر مي“ مجله نمايه“ن  قالب چاپي كه با عنوا- الف
آورنده، موضوع،  پديد: شناسي شود با قابليت جستجو در اقالم مقاله  لوح فشرده نمايه كه هر ماه منتشر مي-ب

  عنوان، نام نشريه و امكان جستجو در متن مقاالت
اي استفاده از نمايه به صورت بر(شناسي و اصل مقاله از طريق اينترنت   امكان جستجو در اقالم مقاله-ج

online با مراجعه به سايت نمايه با نشاني www.namaye.comتوانيد در مورد    و انتخاب گزينه اشتراك مي
ا شناسي بدون پرداخت هزينه اشتراك ب نحوه  اشتراك آن اطالعات كسب كنيد، البته جستجو در اقالم مقاله

از باال در صفحه اول ميسر است ولي براي گرفتن اصل مقاله، اشتراك و پرداخت “ لوح فشرده“انتخاب گزينه 
  )وجه ضروري است

  
ـ مركز اطالعات و مدارك علمي ايران در يكي از صفحات سايت خود با 2

كه اغلب در حوزه  متن كامل تعدادي مقاله را  http://www.irandoc.ac.ir/full-text/Full-Art.htmنشاني
از وسط “ ها پايگاه“البته با انتخاب گزينه . موضوعي مديريت و كتابداري هستند در دسترس قرارداده است

 از صفحه Guestشود كه با انتخاب گزينه  هاي اطالعاتي اين سايت اتصال برقرار مي صفحه اول سايت به پايگاه
... هاي تحقيقاتي،  ها، طرح نامه هاي مورد نظر از جمله پايان ايگاهتوانيد به عنوان ميهمان، در هر كدام از پ بعد مي

هاي اطالعاتي مركز اطالعات و مدارك علمي ايران پيشتر در نشريه  شرح كامل جستجو در پايگاه. جستجو نمائيد
  . به تفصيل توضيح داده شده است9، صفحه 7رساني شماره  اطالع

  
باشد راه   كه بانك اطالعات نشريات كشور مي.magiran.com http://wwwـ سايت ماگيران با نشاني اينترنتي3

در سمت راست، باالي صفحه اول اين . هاي فارسي در اينترنت محسوب مي شود ديگري براي دسترسي به مقاله
                                                 

  )رساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهد آارشناس مرآز اطالع(فاطمه هراتيان) ١



توان به فهرست مطالب يا عناوين نشريات  هاي جستجوي مطالب يا جستجوي نشريه مي سايت با انتخاب گزينه
  . پيدا كرددسترسي

  
هاي موضوعي قرآن، عقايد،  ، امكان جستجوي مقاله در زمينه)ره( مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني-4

 قابل دسترس است www.hawzeh.netدر اين سايت كه با نشاني . است اخالق، واليت و رهبري را ايجاد كرده
  .هاي ديگري در حوزه مسائل اسالمي وجود دارد هامكان اتصال به پايگا

هاي شيعه به  نشاني اينترنتي  توان به كاوشگر پايگاه از ديگر سايتهاي اين حوزه موضوعي مي
.http://www.shiasearch.com/persian.htm مراجعه كرد.  

 عنوان نشريه در حوزه مسائل اسالمي را در سايت خود 35هاي   امكان جستجو در مقالهدانشگاه امام صادق نيز
  .فراهم شده است http://www.isu.ac.ir/inline/farsi-magazins.htmبا نشاني اينترنتي 

  
تجوي مقاله فارسي از طريق موتورهاي جستجو نيز ميسر است كه به ـ عالوه برسايتهايي كه اشاره شد جس5

  :توان عمل كرد روشهاي مختلف مي
  

  . كنيم هاي جستجو را به فارسي در موتور جستجو وارد مي  سمت راست، واژهAlt + shift با گرفتن - الف
ه و انتخاب گزينه  از سمت راست صفحpreferences در مورد موتور جستجوي گوگل با انتخاب گزينه -ب

persian سپس با تايپ واژه يا عبارت . كنيم  از صفحه بعد، صفحه جستجوي گوگل را به فارسي تبديل مي
هاي اينترنتي و سايتها وجود دارند كه متن  البته تعداد ديگري صفحه. دهيم جستجوي مورد نظر به كار ادامه مي

بردارند يا سايتهاي مربوط به مراكز تحقيقاتي مثل مركز هاي فارسي را در ها و مجله كامل بعضي از روزنامه
   .آمار ايران كه در اينجا به چند مورد از اين سايتها اشاره مي شود

  
http://www.irib.com/tech/intra/magazin/persian-list.htm 

http://www.elixiran.com/persian/paygahetelaat/paygahetelaat.htm 

http://iranwomen.org 

http://www.itiran.com 

 



 1اي كتابخانه مركزي روش بازيابي منابع مرجع از طريق سيستم رايانه

  
براي استفاده بهتر و دسترسي سريعتر به اطالعات، نياز به ابزارهايي است كه انبوه اطالعات پراكنده 

در اين راستا، منابع مرجع يك ابزار كمكي . را به شكل مطلوب سازماندهي و در اختيار مراجعان قرار دهد
در . ترين منابع براي پژوهشگران، كتابداران و نيازمندان به اطالعات باشد تواند يكي از غني  است و ميمؤثر

اطالعات اين . است اين راستا، كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد منابع مرجع مورد نياز را تهيه كرده
امكان . ه دور قابل دسترس استافزاري موجود در داخل دانشگاه و يا از را منابع از طريق سيستم نرم

بيني شده است تا بتوان از طريق  افزار سيمرغ پيش استفاده از روشهاي متعددي براي جستجو در نرم
  .تر اطالعات دست يافت جستجوهاي متفاوت به بازيابي دقيق

 نشده شويم كه براي كتابهاي مرجع در سيستم سيمرغ پايگاه جدايي در نظر گرفته در ابتدا، يادآور مي
پس از ورود به . توان در پايگاههاي اصلي كتابهاي فارسي يا التين جستجو كرد است و اين منابع را مي

توان عمل جستجو را با يكي از دو روش ساده  افزار سيمرغ و انتخاب پايگاه كتابهاي فارسي و التين، مي نرم
، عنوان )پديدآور( را از سه طريق مؤلف روش جستجوي ساده، امكان بازيابي اطالعات. يا پيشرفته آغاز كرد

در روش ساده در صورتي كه به عنوان و نام مؤلف دسترسي نباشد در فيلد . و موضوع فراهم كرده است
پس از تايپ يك خط تيره بعد از موضوع، . توان در ابتدا موضوع مورد نظر را وارد كرد موضوعي آن مي

 نتيجه جستجو نمايش داده Enterرا وارد و با استفاده از  كليد ...)  والمعارف نامه، دايره مثال واژه(نوع مرجع 
منبع مورد نظر دسترسي پيدا )  اطالعات كتابشناختي(توانيد به فهرستبرگه  ، ميF7با زدن كليد . شود مي
بايد يادآور شد كه نشانه . در انتهاي فهرستبرگه نيز كتابخانه محل نگهداري منبع مشخص شده است. كنيد

آمده ) براي كتابهاي فارسي) م( براي كتابهاي التين و (ref)رجع بودن در ابتداي شماره راهنما و حروف م
در جستجو به روش پيشرفته، فيلدهاي متفاوتي . كند اين نشانه كتاب مرجع را از ساير منابع متمايز مي. است

 از طريق فيلدهاي مرجع، سازمان، همچنين،. افزون بر فيلد عنوان، مؤلف و موضوع در نظر گرفته شده است
 ,and)يا ) و، يا و بجز(و با استفاده از سه عملگر ) سلسله انتشارات(ناشر، تاريخ نشر، محل نشر، فروست 

or, not)تر  استفاده از اين عملگرها، نتيجه جستجو را دقيق.  امكان جستجوي تركيبي نيز فراهم شده است
براي كتابهاي ) and(نتخاب يك موضوع مشخص و تركيب آن به كمك توان با ا به طور مثال، مي. كند مي

در فيلد مرجع در كتابهاي فارسي و ) م(مرجع و تايپ حرف ) نوع منبع(براي منابع فارسي با فيلد ) و(التين و 
  . در كتابهاي التين به منابع مرجع خاص آن رشته دسترسي پيدا كردreference در فيلد (r)حرف 

                                                 
  )رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس مركز اطالع(زهرا مجدي  )١



  1  امكانات جستجوي پيوسته با2003آفيس 
  

 Word, Excell, Access, Power point, Publisherافزارهاي   كه شامل نرم(Office)افزاري آفيس    بسته نرم

امكان جستجو در پايگاههاي مختلف را براي ) جديدترين ويرايش( خود 2003در ويرايش . باشد مي) در ويرايش جديد(

اين ويرايش كه امسال به بازار عرضه گرديده شامل .  و حتي عادي برقرار ساخته استكاربران تجاري، اداري، دانشگاهي

  (Student and Teacher)آموز  ، معلم و دانش(Snall Business)، كسب و كار (Professional)اي  سه سطح حرفه

، لگزيس نگزيس (Factiva)يوا كنندگان اطالعات از قبيل فكت شركت مايكروسافت طي توافقاتي با برخي از توليد. باشد مي

(Lexis Nexis) اويد ،(Ovid) گيل ،(Gale) و هاي بيم (High Beam) امكان دسترسي به اطالعات مفيد و متنوعي را در 

  .افزارهاي آفيس ايجاد نموده است حين استفاده از نرم

 انتخاب (toolbar) از ميز ابزار  را(Research)افزارها، گزينه   براي اين كار كافي است كاربران در هر كدام نرم

توانند آن را در روي مدرك خود پررنگ نمايند و با استفاده از كليد  براي جستجو پيرامون عبارت مورد نظر مي. نمايند

سپس عبارت جستجو را در محلي كه در .  باز شود(Research) را انتخاب نموده تا پنجره (Look up)راست موس گزينه 

پس از آن بايد پايگاه مورد نظر خود را انتخاب نموده در اينجا آفيس آنها را به طور .  شده است وارد نمايندآن پنجره تعبيه

  .سازد به آن پايگاه متصل مي(on line)پيوسته 

  به جز پايگاههاي اطالعاتي كه مايكروسافت با توليدكنندگان آنها ارتباط برقرار كرده است، منابع ديگري نيز وجود 

المعارف اينكارتا، راهنماها و يك تزاروس از جمله اين منابع  دايره. باشند  كه متعلق به خود سيستم مايكروسافت ميدارند

شود آشنايي با پايگاهها و محتواي آنها ضروري به نظر  از آنجا كه انتخاب پايگاه توسط خود كاربر انجام مي. هستند

  .رسد مي

  

  اطالعاتاطالعات بازرگاني به عنوان بيشترين 

توانند از مجموعه كتابخانه فكتيوا با  كاربران بازرگاني با انتخاب پايگاه فكتيوا و با جستجوي ساده عبارتي مي

ها و  امكان عالمتگذاري يافته. مند شوند  ركورد شامل خبر و اطالعات بازرگاني و اقتصادي بهره8000اطالعاتي در حدود 

توانند عناوين جستجوهاي  كاربران مي. ر آن مشغول به كار است نيز وجود دارددرج مستقيم آنها در مدركي كه كاربر د

گيل نيز اطالعات . اما براي مشاهده متن كامل بايد اشتراك فكتيوا را پرداخت نمايند. خود را از فكتيوا رايگان دريافت كنند

  .شود عات اوليه شركتها رايگان ارائه ميكاملي را درباره شركتها در اختيار كاربران قرار مي دهد كه البته تنها اطال
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  اطالعات پزشكي و قانوني

 قوانين را به (Lexis One)          در پايگاه اطالعاتي لگزيس نگزيس اطالعاتي در حوزه فضا از طريق لگزيس وان 

كاربراني كه . ر داشت در اختيا(Bookstore) عنوان كتاب را از طريق گزينه 3400توان  طور رايگان جستجو نمود، نيز مي

  .خواهند فراتر از منابع رايگان را  جستجو كنند بايد وجه اشتراك پايگاه را بپردازند مي

همچنين، .  مجله پژوهشي در زمينه پزشكي را فراهم نموده است900          پايگاه اطالعاتي اويد امكان جستجوي 

  .ي مفيد براي بهورزان در اين پايگاه گردآوري شده استسيستم اطالعات داروئي و بهداشتي و ديگر اطالعات پزشك

  

  اطالعات عمومي

المعارف پيوسته  هاي الكترونيكي شركت بيم و دايره توانند از كتابخانه آموزان مي           تمام كاربران عادي و دانش

encyclopedia.comه اما براي دستيابي به متن كامل هاي منابع كتابخانه الكترونيكي رايگان بود چكيده.  استفاده نمايند

  .بايد به وسيله كارت اعتباري هزينه مربوطه پرداخت شود

  



 1آموزش زبان انگليسي در اينترنت

  
يكي از اين امكانات . دهد           اينترنت امكانات بسياري را براي ارائه آموزشهاي مختلف ارائه مي

در بعضي موارد اين . ق اينترنت به آموزش بپردازدشود فرد از طري سايتهاي آموزشي است كه باعث مي
ها، آموزش زبان انگليسي  از جمله اين برنامه. باشد اي قابل استفاده مي امكانات به صورت چند رسانه

 :توان براي اين نوع آموزش مزايايي به شرح زير برشمرد باشد كه مي مي

 دين بار تكرار كند،تواند به تنهايي كل درس يا بخشي از آن را چن هر فرد مي 

 امكان آموزش در هر ساعتي كه فرد بخواهد وجود دارد، 

 .امكان شركت در آزمون هر درس و تشخيص ميزان پيشرفت توسط خود فرد 

 

  :در اينترنت سايتهاي مختلفي به صورت رايگان جهت اين نوع آموزش وجود دارد از جمله
 

           1) Learn English with Sanako 

           http://www.esl-lab.com  
بندي گرديده است و فرد با توجه به  در اين سايت مطالب آموزشي از سطح مبتدي تا پيشرفته دسته

 روي يك مطلب كه Medium به عنوان مثال وقتي در سطح . تواند شروع كند سطح مورد نياز خود يادگيري را مي
 Text completion يا Go to quiz scriptديد با انتخاب گزينه باشد كليك شود در صفحه ج در واقع عنوان درس مي

quiz و سپس انتخاب playتواند مطالب را بخواند، بشنود، با لغات مهم آشنا شود و در دو نوع آزمون   فرد مي
 .براي هر درس شركت كند و نتايج آزمون را بالفاصله مشاهده كند

 

  
2) The English Learning Solution 

http://www.englishjet.com/english_courses_files/testes.html   
با انتخاب گزينه . تواند در آزمون سطح شركت كرده و سطح مناسب خود را پيدا كند در اين سايت فرد مي

Resourcesها، فرهنگها، اخبار   دستيابي به آزمونهاي مختلف ساير سايتها، روزنامه در سمت چپ صفحه، امكان
توان به امكان  از نكات جالب در اين سايت مي. تواند در يادگيري زبان انگليسي مؤثر باشد وجود دارد كه مي... و

د خود تعيين سطح توسط خود سايت اشاره نمود به اين صورت كه اگر فرد به درستي به سؤالها پاسخ نده
  .كند سايت سطح مناسب را پيشنهاد مي
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3) BBC. Learning English 

 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish   

 و ضمن ارائه درسهاي كوتاه، بندي گرديده است دسته... در اين سايت هم مطالب مرتبط با گرامر، لغت و
از مزاياي اين سايت امكان شنيدن و . اي خود را بيازمايد تواند با پاسخ به آزمونهاي چهار گزينه فرد مي

  . را كليك كردwatch & listenبايست قسمت  باشد كه مي ديدن همزمان مطالب مي
 

4) Learn Language Easily 

http://www.english-test.net     
 آزمون مختلف به ترتيب سطح مرتب گرديده است، از نكات جالب اينكه براي پاسخگويي 150در اين سايت در حدود 

 :سايتهاي مرتبط ديگر  عبارتند از. شود به هر سؤال زمان مشخصي به فرد داده مي

 

5) English Lessons and Test 

http://www.englishlearner.com 

http://www.miguelmllop.com/wisequiz/quiz.php6)  

http://tolearnenglish.com/index.php7)  

 



  1مرور صفحات وب بدون اتصال به اينترنت
Offline browsing 

 

          اينترنت اكسپلور با اين ويژگي امكان مشاهده سايتهاي محبوب شما را بدون اتصال به اينترنت 
از صفحه وب مورد  off line توانايي آن را دارد كه تصويري بصورت ieكند، به عبارت ديگر  فراهم مي

 سايت مذكور favorites به اينترنت از طريق منوي عالقه شما را نگهداري نمايد، تا در آينده بدون اتصال
را انتخاب و مشاهده نماييد و در صورت تمايل از امكان به روزرساني خودكار در هنگام اتصال به 

هاي جديدتري از اين صفحات را پيدا كرده و در رايانه شما ذخيره نمايد و  اينترنت استفاده نموده تا نسخه
توانيد جديدترين   متوجه خواهيد شد كدام صفحه روزآمد شده و ميfavoritesشما با يك نگاه به گزينه 

اين كار با روشن شدن يك نقطه قرمز رنگ در . (اطالعات را در صفحه وب محبوب خود جستجو نماييد
  ).شود  مشخص ميfavoritesگوشه آيكون صفحه مورد نظر در منوي 

  
  

  .ده را بگذرانيدبراي استفاده از اين خصوصيت بايد چند گام سا
  

 add to  گزينه favoritesابتدا سايت و صفحه وب مورد نظر خود را باز نموده و از منوي  –گام اول 

favorites را انتخاب كرده، بعد از باز شدن پنجره گزينه make available offline ،را عالمت بزنيد 
گردد و   در رايانه شما ذخيره ميoffline را كليك كنيد، با انجام اين عمل يك نسخه به صورت okدكمه 

  .سازد در حالت عدم اتصال به اينترنت از اين صفحات ديدن نماييد شما را قادر مي
  

 favorites چگونگي بروز رساني صفحات مزبور در منوي – گام دوم

شود با   مياي باز را كليك كرده، پنجره customize را كليك كنيد، دكمه okدر ابتدا قبل از اينكه دكمه 
به پنجره بعدي رفته كه در آن مشخصات صفحه وب خود را مالحظه خواهيد  next  كليك كردن روي

در قسمتي از اين صفحه از شما سؤال خواهد شد، اطالعات لينكهاي موجود در اين صفحه را هم به . كرد
ح لينك را كه معموال تا  را انتخاب نماييد، سطyesدر صورتي كه ( نگهداري كند يا خير؟ offlineصورت 

  .)توان به دلخواه تعيين نمود باشد مي  لينك مي3عمق 
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رساني را سؤال  در اين پنجره از شما نوع به روز. را كليك كرده و وارد پنجره بعدي شويد nextسپس 
  .كند مي

  . فقط به دستور شما اين عمل را انجام دهد:گزينه اول
  .ندي شده عمل نماييد زمانب  طبق يك برنامه:گزينه دوم

  
كند، در  در اين پنجره نام عبور و كلمه رمز را سؤال مي. را كليك نماييد nextگزينه اول را انتخاب و دكمه 

  . را كليك نماييدnextصورت وجود آن را وارد و در غير اينصورت دكمه 
  

  بروز رساني صفحات وب مورد عالقه –گام سوم 
انتخاب شده  offlineاي كه ليستي از تمام صفحات  را انتخاب، پنجرهsynchronize گزينه  toolsاز منوي 

واقع در پنجره را كليك  synchronizeسايت و صفحه مورد نظر خود را انتخاب و دكمه . باز خواهد شد
روز رساني پايان يافت مي توان اتصال اينترنت را قطع و در هر زمان مناسب  بعد از اينكه به. نماييد

  .آن را مشاهده نمودمحتويات 
  

  باشد چگونگي مشاهده صفحات به صورت زير مي
ليست  favorites در منوي. را انتخاب نماييد work offline گزينه fileاينترنت اكسپلور را باز و از منوي 

  .صفحات انتخابي روشن خواهد بود كه با كليك بر روي هر يك، صفحه مزبور باز خواهد شد
  

  : توجه
 روي آيكون  favoritesروز رساني نماييد، كافي است از منوي خواهيد به صفحه را مياگر فقط يك  -1

 .را انتخاب نماييد synchronize صفحه مورد نظر كليك راست كرده و گزينه

 خواهيد به صورت ايد و حاال مي اضافه نموده favorites را قبال در منوي URL آدرس سايتاگر  -2
offline است روي آن آيكون كليك راست نموده و گزينههم داشته باشيد، كافي  make avialable 

offline را انتخاب كنيد.  
  



  1و عملكرد دانشگاه فردوسي المللي كتاب تهران گزارش مختصري از هفدهمين نمايشگاه بين
 نمايشگاه المللي كتاب تهران، در اين  مصادف بود با افتتاح هفدهمين نمايشگاه بين1383يكشنبه سيزده ارديبهشت 

 عنوان و 366 هزار و 131 ناشر در بخش ناشران داخلي تعداد 1939 روز ادامه داشت، تعداد 10 ارديبهشت بمدت 14كه از 
 هزار عنوان كتاب را در معرض ديد 148 كشور جهان در بخش ناشران خارجي بيش از 46 ناشر التين و عرب از 1200

شگاه كتاب، پنجمين دوره نمايشگاه نشر كتاب الكترونيك نيز برگزار شد كه  در همزمان با هفدهمين نماي. عموم قرار دادند
دانشگاه فردوسي همچون سالهاي گذشته .  ناشر الكترونيك ارائه گرديد130 عنوان محصول جديد توسط 400آن حدود 

ري شوراي سرپرستان گي بر اساس تصميم. اقدامات اوليه براي اعزام نمايندگان خريد به نمايشگاه را در نظر گرفت
هاي دانشگاه فردوسي و موافقت معاونت پژوهشي، مقرر شد امسال نيز طبق تجربه سالهاي گذشته به صورت  كتابخانه

شامل كتابدار، يك نفر مسئول امور مالي و دو نفر براي امور اجرايي و (متمركز توسط ستادي متشكل از دوازده نفر 
 جدول خرجكرد از نمايشگاه كل خريد دانشگاه فردوسي از اين نمايشگاه مبلغ طبق. شود خريد كتاب انجام ) خدماتي

 جلد 1295 جلد كتاب فارسي و 1269براي تعداد (نمودار خرجكرد از هفدهمين نمايشگاه .  ريال بوده است439550900
ريد كتاب از نمايشگاهها بيني شده براي خ الزم به توضيح است بودجه پيش. در پايان گزارش ارائه شده است) كتاب التين

ها و دانشجويان در مقاطع مختلف، تعداد اعضاء هيأت علمي، نوپا بودن  مثل تعداد رشته(بر اساس معيارهايي مشخص 
  .كند به واحدها تخصيص پيدا مي) …دانشكده و

  83المللي كتاب ارديبهشت  جدول خرجكرد از هفدهمين نمايشگاه بين
تعداد كتب  ميزان سهميه نام دانشكده  رديف

 فارسي

عداد كتب ت مبلغ
 التين

 باقيمانده ميزان خرجكرد مبلغ

 2883185000 36168150 35339250 118 828900 36 65000000 ادبيات 1

  300000000  23000000  5500000  26  17500000  570  20000000  الهيات  2
  3200000  10900000  7700000  48  3200000  180  7500000  بدني تربيت  3
  260900000  14891000  14891000  44      17500000  دامپزشكي  4
  000  7500000  3270000  19  4230000  98  7500000  شيروان  5
  1352000000  11480000  11480000  55  4535975  194  25000000  علوم اداري  6
  7811000000  16890000  11690000  35  5200000  74  95000000  علوم پايه  7
  784685000  37153150  34582000  94  2571150  114  45000000  علوم رياضي  8
  1641415000  46085850  34894550  133  11191300  252  62500000  مركزي كتابخانه  9

  1392500000  71075000  64300000  171  6775000  296  85000000  كشاورزي  10
  262300000  7377000  7377000  39  7148100    10000000  مركز كامپيوتر  11
              12500000  نگاري مركزلرزه  12
  450000000  23000000    86    500  27500000  علوم تربيتي  13
  100000000  101000000  100000000  251  1000000  15  100000000  مهندسي  14
  2270350000  27703500  26474000  160  1229500    5000000  نيشابور  15
  967275000  5327250  4127250  17  1200000  25  15000000  هرباريوم  16
    439550900  361625050  1295  54925850  1269  600000000  جمع  
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