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  1لزوم پيگيري تحوالت و نوآوريهاي فناوري اطالعات
  

انگيز  كنيم كه سرعت تحوالت و نوآوريها بسيار شگفت در مقايسه با گذشته، در عصري زندگي مي

ها، از جمله فناوري اطالعات و ارتباطات، هر روز شاهد نوآوريهاي جديدي هستيم كه  در برخي زمينه. است

رقابت ميان دانشمندان و مخترعان، ميان كشورها و حتي ميان بلوكهاي . سيدر تا چندي پيش رؤيا به نظر مي

اين . اقتصادي و فراصنعتي موجب ايجاد صدها نوآوري و تحول در عرصه صنعت و فناوري شده است

كند كه نخبگان، دانشمندان و از جمله اعضاي هيأت علمي به طور مداوم تحوالت حوزه  شرايط ايجاب مي

رساني، پايگاههاي اطالعاتي،  هاي اطالع ر داشته و از راههاي مناسب، به ويژه وب، شبكهخود را زير نظ

  .ها و كتابها دنبال كنند مجله

توانند سريعترين و مؤثرترين راه براي  هاي دانشگاهي و وب سايت آنها مي در اين ميان، كتابخانه

تواند در  ها و به ويژه وب  سايت آنها مي خانهمراجعه مداوم به كتاب. آگاهي از تحوالت علمي و فناوري باشند

اي در  جويي قابل مالحظه وقت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان براي آگاهي از تحوالت حوزه خود، صرفه

ها و ساير منابع  دهي در مورد كتابها، مجله رساني جاري كه شامل اطالع خدمات آگاهي. بر داشته باشد

در اين . رود ها به شمار مي ناوري اطالعات است از مهمترين وظايف كتابخانهاطالعاتي و نيز تحوالت حوزه ف

خبرنامه ”زمينه، كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تالش كرده است تا از راههاي مناسب، از جمله 

ي از و نيز كالسهاي آموزشي، برخ” وب سايت”به ” يابي رساني و اطالع هاي اطالع نشريه تازه”، ”الكترونيكي

 .مهمترين تحوالت و نوآوريها را به طور منظم به آگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويي برساند
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  :همكاران اين شماره

ـ  محمد علي          دكتر رحمت اهللا فتاحي 

فر ـ  زهره  خاكساري ـ نفيسه دري

  .عباسي ـ  فرزانه فرجامي

  نشريه دوماهانه كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي

  دكتر مهري پريرخ: مسؤول

  دكتر رحمت اهللا فتاحي: سردبير

  سهراب درويش: مدير داخلي

  فر معصومه صالح: آرايي  و صفحهتايپ

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

متن الكترونيكي اين نشريه در سايت كتابخانه مركزي قابل 

 http://c-library.um.ac.ir                                   :دسترس است
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  :خوانيم آنچه در اين شماره مي
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  اي يت كتابخانه منطقهدسترسي به صدها منبع الكترونيكي و پايگاه اطالعاتي در سا
 ١)Regional Library of Science and Technology( علوم و تكنولوژي شيراز 

هاي  هاي معتبر كشور و منطقه در حوزه اي علوم و تكنولوژي شيراز يكي از كتابخانه منطقهكتابخانه 

خاورميانه و (مختلف علوم و فناوري است كه خدمات متنوعي را به جامعه علمي ايران و كشورهاي منطقه 

) لكترونيكي و چاپيا(سايت اين كتابخانه اطالعات روزآمدي درباره انواع منابع . دهد ارائه مي) آسياي مركزي

  .دهد در اختيار قرار مي) فارسي و انگليسي(انواع پايگاههاي اطالعاتي 

  

 

  

  

 Persian)در صفحه اول اين سايت، پايگاههاي اطالعاتي در دو بخش  پايگاههاي فارسي   

Databases) و پايگاههاي التين (Latin Databases) و همچنين ساير خدمات (Other Services) قابل 

  .دسترس است

 شامل كتابها و مجالت، كتابهاي الكترونيكي، مقاله هاي الكترونيكي، :پايگاههاي فارسي )١

هاي علمي در زمينه انرژي، سيل، محيط  ها، طرحهاي پژوهشي و پايگاه مقاله نامه پايان

  .زيست، حمل و نقل، زلزله و بانك اطالعاتي متخصصان ايراني است

 & ABI, Inform (Businees & Industry), Applied Scienceپايگاههاي انگليسي )٢

Technology Index, Chemical Abstract Survey or (CAS), Electrical 

Engineering: 1987-1999+1999-2001, General Sciences, Scientific Articles, 

Standards, WLS                                                                                                    

ها و  هاي كشور، وزارتخانه ساير خدمات شامل پيوندهاي برقرار شده به ساير كتابخانه )٣

رساني جهان، تعدادي از موتورهاي  ها و مراكز اطالع سازمانهاي ايراني، برخي از كتابخانه

اي،  جستجو، شيوه استفاده از خدمات تحويل مدرك، مجالت موجود در كتابخانه منطقه

  .وي ديسك فشرده و خدمات پست الكترونيكي قابل دسترس استپايگاههاي اطالعاتي ر

 و گذر واژه (User name)براي استفاده از پايگاههاي اطالعاتي اين كتابخانه، بايد داراي نام كاربر 

(Password)در سايت كتابخانه . دسترسي به فهرست مندرجات كتابهاي الكترونيكي رايگان است.  بود

توان درخواست خود را براي اطالعات مورد  ه از طريق تكميل كردن آن ميمركزي فرمي وجود دارد ك

ارتباط با پست الكترونيكي كتابخانه نيز در اين سايت در نظر . نياز براي كتابدار مربوطه ارسال كرد

 (rlst@srlst.com)    .                                                                                    گرفته شده است

                                                 
  )رساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار گروه كتابداري و اطالع(اهللا فتاحي  رحمت) ١
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  1هاي ثبت اختراع در اينترنت پروانهدسترسي به 
  

كننده يك  پروانه ثبت اختراع مجوز رسمي و قانوني است كه دولتها به مخترع يك موضوع يا ابداع

 كارگيري روش ابداع شده  برداري از آن موضوع يا به دهند و به موجب آن، حق ساخت و بهره روش مي

پروانه ثبت اختراع حاوي . گيرد  به طور منحصر در اختيار دارنده پروانه قرار ميبراي مدت معيني

  .رود مشخصات فني آن اختراع است و از اين جهت يكي از منابع مهم اطالعات علمي و فني به شمار مي

از يكي . شود كه از تكرار يك اختراع اجتناب شود  افزون بر اين، آگاهي از پروانه ثبت اختراع سبب مي

باشد كه در  هاي ثبت اختراع، مراجعه به سايتهاي ثبت اختراع در اينترنت مي روشهاي آگاهي يافتن از پروانه

  :شود اين مقاله به چند نمونه از آنها اشاره مي

  

United States Patent and Trademark Office 

(www.uspto.gov) 

راع، عالئم تجاري، قيمتها، سازمانهاي ثبت هاي ثبت اخت اين سايت، داراي قابليت جستجو در پروانه

، امكان Patentبا انتخاب گزينه . باشد مي... هاي آمريكا و هاي ثبت اختراع در كتابخانه اختراع، بخش پروانه

  : جستجو در دو  قسمت وجود دارد

١ (Patent Grantل  به صورت تمام متن قاب١٧٩٠هاي ثبت اختراع را از سال  ، كه اطالعات پروانه

  دسترس كرده است،

٢ (Patent Applicationقابل ٢٠٠١ مارس سال ١٥هاي ثبت اختراع از  ، كه در آن اطالعات پروانه 

هاي ثبت اختراع و عالئم تجاري به صورت  در اين سايت، اطالعات مربوط به پروانه. جستجو است

عات بسياري در  اطالSpecial Pages forباشد، افزون بر آن، در بخش  تمام متن موجود مي

 .دهد هاي موضوعي مختلف و ساير عالقمندان قرار مي اختيار پژوهشگران، محققان حوزه

  

European Patent Office 

(www.european-patent-office.org) 

هاي ثبت اختراع در كشورهاي مختلف   توانيد اطالعات ارزشمندي درباره پروانه در اين سايت، نيز مي

اي از مركزهاي ثبت  توانيد سياهه ، ميInformation Center Patent  با انتخاب گزينه .اروپا بدست آوريد

اين سايت به چند زبان ديگر . اختراع و پيوند به سايت آنها را بر اساس نام كشورها مورد جستجو قرار دهيد

  .شود نيز ارائه مي

  

                                                 
  )كارشناس ارشد كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(هره عباسي ز) ١
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Great Lakes Patent and Trademark Center 

(www.detroit.lib.mi.us/glptc) 

باشد، با انتخاب گزينه   مي(Detroit)در اين سايت، كه مربوط به كتابخانه عمومي شهر دترويت 

Related Internet Siteهاي ثبت اختراع و عالئم تجاري كشورهاي آمريكا   امكان جستجو در سايت پروانه

 .شود و كانادا ميسر مي

  

Technology Transfer Office 

(www.tto.utah.edu) 

 امكان جستجو در ...Link to other Technology Transfer andدر اين سايت، با انتخاب گزينه 

  .شود هاي ثبت اختراع فراهم مي چند سايت مربوط به پروانه

 

The International Society for Patent Information 

(www.piug.org/select.html)  

هاي ثبت اختراع در كشورهاي مختلف  ي مربوط به پروانهدر اين سايت، پيوند به بسياري از سايتها

  .توانيد انواع اطالعات در اين حوزه را مورد جستجو و بررسي قرار دهيد برقرار شده است و شما مي



  ۶

  :هاي بعدي سازماندهي كنيد سايتهاي دلخواه خود را براي استفاده
  1 به مرورگر اينترنت اكسپلوررگذاري سايتها، سازماندهي آنها و انتقال نشانيها شيوه نشان

  

هاي بسياري در وب وجود دارد كه به دليل مفيد بودن، ممكن است بخواهيد بعدها نيز  سايتها و صفحه

هاي  تازه”، پيشتر، در نشريه Netscapeگذاري سايتها در مرورگر  شيوه نشان. از آنها استفاده كنيد

در اين شماره، ما به شيوه . توضيح داده شده است” ١٣٧٩يابي شماره دوم، شهريور  رساني و اطالع اطالع

  :مراحل اين كار عبارت است از. پردازيم  ميInternet Explorerگذاري سايتها در مرورگر  نشان

  

  :گذاري سايتها نشان

.  را انتخاب كنيدAdd favorite را از نوار ابزار باالي صفحه و سپس، گزينه favoriteابتدا، گزينه 

سايت مورد نظر در پايين فهرست مربوط به .  را انتخاب كنيدOKاگر گزينه . شود دي باز ميپنجره جدي

favoriteتوانيد با  افزون بر آن، مي. هاي بعدي استفاده كنيد توانيد در مراجعه گيرد كه از آن مي  قرار مي

 دلخواه خود براي  و تايپ يك نام مشخص، پرونده يا پوشه جديدي را با نامNew Folderانتخاب گزينه 

توانيد  در درون يك پوشه مي. شود  اين پوشه ايجاد ميOKبا گزينه دكمه . سايتهاي موردنظر ايجاد كنيد

با توجه به مطالبي كه براي سازماندهي سايتهاي جستجو شده توضيح . هاي فرعي ايجاد كنيد پوشه يا پوشه

واند به بخشهاي مختلف يك درس، تحقيق، مقاله و يا ت ها و فايلهاي درون هر يك، مي شود، اين پوشه داده مي

  .سخنراني مربوط شود

  

  

  

  :گذاري شده سازماندهي سايتهاي نشان

 در Organize Favoriteتوانيد از گزينه  براي سازماندهي بهتر نشاني سايتهاي مورد نظر خود، مي

توانيد نام سايت مورد نظر را تغيير   مثال، ميبه عنوان. ايد استفاده كنيد گذاري كرده مورد سايتهايي كه نشان

دهيد، نام سايت را حذف، آن را از يك پوشه به پوشه ديگر انتقال دهيد و يا نام سايتهاي مربوط به يك 

براي انجام اين كار، . تر شود تر و سريع موضوع را به يك پوشه خاص منتقل كنيد تا دسترسي به آن ساده

توان يك عنوان را انتخاب  همچنين، مي.  استفاده كرد(cut & paste)سبانيدن توان از روش بريدن و چ مي

افزون بر اين، در مرورگر . كرد و آن را با دكمه سمت چپ موشواره به پوشه مورد نظر كشيده و منتقل كرد

ل دهيد  انتقاNetscapeرا به مرورگر    favoriteگذاري شده در  توانيد سايتهاي نشان اينترنت اكسپلورر مي

  هاي ديگر ذخيره كنيد و يا آنها را به صورت فايل براي استفاده
                                                 

  )كارشناس ارشد كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(زهره عباسي ) ١
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  : و بالعكسNetscapeگذاري شده به  انتقال سايتهاي نشان

 Next و بعد از آن Import and Export را از نوار باالي صفحه انتخاب و سپس گزينه Fileگزينه 

 را در نظر Next و سپس گزينه Export favoriteه شود، گزين در پنجره جديدي كه باز مي. را انتخاب كنيد

  :در اينجا، دو امكان زير را خواهيد داشت.  مراجعه كنيدfavoriteآنگاه، به پنجره . گيريد

توايند سايت مورد نظر  را به مرورگر  ، ميExport to an application با انتخاب گزينه ‐ الف

Netscapeانتقال دهيد .  

سپس، گزينه . ، نشاني و محل ذخيره فايل را مشخص كنيدExport to file address با انتخاب ‐ب

save را انتخاب و در انتهاي كار نيز گزينه finishرا در نظر گيريد .  

  

  

  

 و يا از يك فايل ذخيره شده به مرورگر Netscapeگذاري شده از مرورگر  براي انتقال سايتهاي نشان

 دنبال كنيد تا سايت مورد نظر شما از import favoriteا با انتخاب گزينه اينترنت اكسپلورر، مراحل باال ر

اين عمل، يعني .  در اينترنت اكسپلورر منتقل شودfavoriteمرورگر ديگر يا از يك فايل ذخيره شده به پوشه 

ا تايپ گذاري سايتها و سازماندهي آنها، استفاده مجدد از آنها را بدون اينكه نيازي به جستجو و ي نشان

همچنين، دانش كلي از امكانات موجود براي . كند  باشد، فراهم ميURLنشاني يك سايت در قسمت 

هاي مورد  دسترسي سريع به اطالعات مورد نياز و نيز حجم و كيفيت اطالعات موجود در اينترنت در زمينه

گذاريها و  شده در نشاناز طرف ديگر، با سايتهاي سازماندهي . آيد هاي آن بدست مي نظر و زيرمجموعه

امكان انتقال آنها از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر، امكان الزم براي استفاده آنها در جلسات، سخنرانيها، 

  .آيد كالس درس و كارگاههاي آموزشي نيز به دست مي



  ۸

  1متن رايگان در اينترنت معرفي چند پايگاه تمام 
 (user name)عاتي تمام متن در اينترنت، نياز به  نام كاربر به طور معمول، استفاده از پايگاههاي اطال

با انتخاب . توان به آنها دسترسي داشت  دارد و تنها با پرداخت هزينه اشتراك مي (password)و گذر واژه 

: مثال(توانيد بازيابي كنيد   پايگاههاي رايگان را مي free databaseواژه موضوعي مورد نظر خود و واژه

education free database .(پردازيم در زير به معرفي برخي از اين پايگاهها مي :  

١( ERIC :پايگاه علوم تربيتي و آموزش و پرورش   www.ericfacility.net/ericdigests/index 

در اين پايگاه، تعداد زيادي مقاله در زمينه علوم تربيتي و آموزش و پرورش بر اساس تاريخ نشر 

با انتخاب مقاله . ها را مشاهده خواهيد كرد اي از مقاله تخاب تاريخ نشر مورد نظر، سياههبا ان. وجود دارد

همچنين، امكان جستجوي . كنيد توانيد متن كامل مقاله را دريافت   ميERIC- Digestsمورد نظر در قسمت 

  .اي نيز در اين پايگاه وجود دارد موضوعي و كليدواژه

 http://unesdoc.unesco.org                                                                  پايگاه يونسكو           )  ٢

  .هايي كه توسط سازمان يونسكو به چاپ رسيده قابل جستجو است در اين سايت، متن كامل مقاله

 www.crest.ox.ac.uk/papers.htm                                                       پايگاه علوم اجتماعي)  ٣

  .ها در زمينه علوم اجتماعي در اين سايت قابل دسترس است  متن كامل تعداد زيادي از مقاله

 www.findlaw.com                                                                                               پايگاه حقوق) ٤

توان به متن  جستجو در زمينه حقوق و علوم وابسته است كه از طريق آن مياين سايت، يك موتور 

  .هاي تخصصي در حوزه حقوق را دربر دارد اي از نشريه اين سايت، سياهه. ها دسترسي داشت كامل مقاله

 (NCIRS: National Criminal Justice Reference Services)دادگستري          پايگاه حقوق و ) ٥

  .هاي تخصصي در حوزه حقوق و مسايل قضايي دسترسي خواهيد داشت ايت نيز به مقالهدر اين س

 http://highwire.stanford.eduپايگاه علوم انساني، علوم پايه و پزشكي                                         ) ٦

هاي  وف استنفورد ايجاد شده و در آن دهها نشريه علمي در زمينهاين سايت، توسط دانشگاه معر

  .به رايگان قابل دسترس است.... علوم انساني، علوم پايه، پزشكي و

 /www.uspto.gov/patft                   هاي ثبت اختراع                                                پايگاه پروانه) ٧

(USPTO: United States Patent and Trademark Office) 

هاي همين شماره از نشريه معرفي شده است، به متن  در اين سايت، كه به طور كامل در يكي از مقاله

  .هاي ثبت اختراع و عالئم تجاري دسترسي داريد كامل پروانه

 www.osti.gov/bridge                                                                    پايگاه نتايج تحقيقات علمي    ) ٨

 تا كنون در حوزه فيزيك، ١٩٤٨توانيد به گزارشهاي پژوهشي منتشره از سال  در اين پايگاه مي

 . آنها دسترسي داشته باشيدشيمي، بيولوژي، انرژي، محيط زيست و مانند

                                                 
  )كارشناس ارشد كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(زهره عباسي ) ١



  ۹

  : اساليدهاي الكترونيكي را خودتان تهيه كنيد
  1شش و ارائه نتايج پژوهافزار پاور پوينت ابزاري كمكي براي آموز رمن

Use Power Point: it is very easy! 
 وسايل و امكانات جانبي همواره كمك مؤثري در امر آموزش بوده ،ها استفاده از برنامه  

 سطح ،كارگيري وسايل كمك آموزشي و ارائه نمايش اطالعاته ربه نشان داده است كه بتج. است

تأثير افزايش خنرانان براي  نيز س معلمان، استادان و،امروزه. يادگيري مخاطبان را باال برده است

نمايش مفاهيم به كمك ، )ورقه شفاف (نظير ترنسپرنسيي از وسايلو انتقال بهتر مفاهيم سخنان خود 

 به دليل مواردر بسياري كه د اي، رايانههاي  يكي از برنامه. كنند استفاده مي... ي وا رايانههاي  برنامه

 ”PowerPoint“جذابيت، انعطاف و تأثيرپذيري كاربرد زيادي پيدا كرده است، برنامه پاور پوينت 

يرايشهاي مختلفي  تا به حال و.باشد قابل دسترس مي )شركت مايكروسافت(است و از طريق ويندوز 

 به آن اضافه يمكانات بيشترادر هر ويرايش . تهيه شده است...  و2002 ,98 ,95 پاور پوينت مانند

  .شده است

برنامه پاور پوينت براي توليد انواع اساليدهاي نمايشي و ارائه آن در كالس درس، كارگاههاي 

توانيد  در اين برنامه مي.  استساده بسيار افزار كار با اين نرم. كاربرد دارد... آموزشي، سخنرانيها و

توان  به راحتي مي. به نمايش در آوريد... انواع اطالعات را در قالب متن، گرافيك، نمودار، جدول و

ر د به شكل اساليد نمايش داد، تصاوير متنوعي را ، تهيه شدهexcelافزار  نمودارهايي را كه در نرم

افزار پاور پوينت   را به نرمWordافزار  ا متن تهيه شده در نرماساليدها بكار برد و نيز جدول و ي

 همچنين، بسياري از امكانات از قبيل تغيير خط، رنگ و .دمنتقل و آنها را در قالب اساليد مشاهده كر

كنيد، حتي   در اساليدهايي كه تهيه مي.افزار قابل اجرا است چگونگي ارائه آنها به راحتي در اين نرم

 به طور مستقيم پيوندهايي به سايتها يا منابع اينترنتي برقرار كنيد تا موقع نمايش اساليدها، توانيد مي

توانيد به صورت يك فايل  اساليدهاي تهيه شده خود را مي. به اينترنت نيز دسترسي داشته باشيد

 روي ذخيره، آن را از طريق پست الكترونيكي براي اشخاص ديگر ارسال و يا آن را در سايت خود

افزار  براي آشنايي و استفاده از اين نرم. اينترنت گذاشته تا براي همه از راه دور قابل دسترس باشد

  .گردد منابع مختلفي در اختيار شما قرار دارد كه برخي از آنها معرفي مي

افزار پاور پوينت داراي دو  نرم. اين برنامه استدر خود  helpيكي از اين منابع، استفاده از  )۱

.  است”Answer Wizard“ و ”Microsoft powerpoint help topics“هنما تحت نامهاي را

افزار را در اختيار  اين دو راهنما اطالعات اصلي و پايه را در مورد چگونگي استفاده از اين نرم

  .دهد شما قرار مي

نشگاه چند نمونه از آنها، كه در دابه كتابهاي مختلفي به زبان فارسي تهيه شده است كه  )٢

 :شود  مياشارهفردوسي موجود است، 
 ‐ .نوشته الكساندريا حداد، ترجمه محمدحسن مهدوي/  powerpoint 2000كتاب آموزشي  ‐ 

  .۱۳۷۸نشر علوم روز، : تهران

                                                 
  ) كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهدكارشناس ارشد(فر  نفيسه دري) ١



  ۱۰

 .۱۳۸۰بهينه، :  تهران‐ . محمود زرگر /۹۷‐۲۰۰۰راهنماي جامع پاور پوينت  ‐ 

مؤسسه فرهنگي هنري :  تهران‐ .تا خاقانيترجمه بي / powerpoint ۲۰۰۰گام به گام  آموزش ‐ 

 .۱۳۸۰ديباگران تهران، 

:  تهران‐ .نوشته جو هابراكن، ترجمه ناهيد كرمي / )در كوتاه مدت (۲۰۰۲خودآموز پاور پوينت  ‐ 

 .۱۳۸۰سائسي، كتاب غزال، 

رساني،  گروه كتابداري و اطالع:  مشهد‐.تدوين علي حسين قاسمي و محسن نوكاريزي / ‐

شي از اين جزوه در چند صفحه كوتاه شيوه درست كردن اساليد را به سادگي بخ. ١٣٨٠

  .دهد آموزش مي

در اينترنت نيز سايتهايي توسط مراكز علمي و افراد متخصص طراحي شده است  )٣

به صورت گام به گام به شما آموزش را كه طريقه استفاده از برنامه و تهيه اساليد 

  .دهد مي

از چگونگي تشكيل اساليد است كه در نشاني زير به تفصيل درباره هايي  تصاوير زير نمونه

  .آنها توضيح داده شده است

  

  

  

www.eiu.edu/~booth/pub/pptutorial.pdf1.  
      www.eiu.edu/~booth/pub/ppoint97inter.pdf      

 دو سطح مقدماتي و پيشرفته  در۹٧يقه تهيه اساليد در پاور پوينت دو نشاني طردر اين 

  .آموزش داده شده است

  

www.actden.com/pp2.  
  .دهد را آموزش مي ۹۸افزار پاور پوينت  اين سايت نرم

  

www.science.iupui.edu/SAC98/ppt.htm3.  
  .كشد  درس اصول اوليه استفاده از برنامه را به تصوير مي۶اين سايت طي 

  

www.rdpslides.com/pptfaq4.  
در اين سايت سؤالهاي متنوعي كه ممكن است درباره برنامه پاور پوينت مطرح شود ارائه 

  .شده و جواب آنها نيز قابل مشاهده است



  ۱۱

  بريد؟ در اينترنت رنج ميهاي تبليغاتي و مزاحم  ياماز دريافت پ
  Yahoo 1 آنها در  و حذف مرتب كردن،دريافتچگونگي 

 
 .زيادي روبرو بوده و يا هستيدست الكترونيكي با پيامهاي تبليغاتي همة شما در هنگام كار با پ

 و (solicited commercial email)پيامهاي تبليغاتي مورد درخواست . اين پيامها دو نوع هستند

  . معروفندspamبه   كه(unsolicited commercial email)پيامهاي تبليغاتي ناخواسته 

كه فقط افراد هاي پستي هستند  بسته، پيام، خبرنامه و يا  پيامهاي نوع اول، به طور معمول

پيامهاي نوع دوم، عليرغم محتواي آنها، پيامهايي هستند كه براي . كنند  آنها را دريافت مي،متقاضي

اين پيامهاي . شوند بدون آنكه آن افراد متقاضي اين گونه پيامها باشند افراد مختلف ارسال مي

شوند و به طور مرتب   متفاوت و عنوانهاي متنوعي ارسال ميگان فرستندنامناخواسته و مزاحم با 

  .كنند  شما را اشغال مي(box) فضاي صندوق پستي

 در نظر گرفته شده كه ”Bulk Mail“  بخشي به نام yahooدر سيستم پست الكترونيكي 

 شما را )box(تي فضاي صندوق پسگيرد تا  هاي تبليغاتي به طور خودكار در اين قسمت قرار مي نامه

ماند، مگر آنكه خودتان آنها را   باقي ميbulk mail روز در پوشه ۳۰اين پيامها حداقل . اشغال نكند

  .حذف كنيد

 bulk mail خود، گزينه  accountبراي خواندن اين پيامها، كافي است پس از ورود به   

folder چنانچه بخواهيد . يد كنرا مشاهده را از صفحه اصلي انتخاب تا فهرستي از پيامهاي دريافتي

 را از deleteزده و دكمة ) تيك(پيامي را حذف كنيد، كافي است مربع سمت چپ هر پيام را عالمت 

چنانچه بخواهيد پس از . براي حذف پيامها راههاي ديگري نيز وجود دارد. باالي صفحه انتخاب كنيد

 را از پايين check allهر صفحه ابتدا، دكمه مشاهده پيامها، آنها را صفحه به صفحه حذف كنيد، در 

در صورتي كه مايل هستيد بدون مشاهدة .  را عالمت بزنيدdelete سپس دكمة ،آن صفحه انتخاب

 عبارت روبرويپيامها آنها را يكباره حذف كنيد،  كافي است در صفحه اصلي ستون سمت چپ در 

“Bulk”  كليد“empty”  اي موجود در اين پوشه حذف گرددتا تمام پيامهرا انتخاب كنيد.  

 Bulk mailدر پوشه ايد،  كه متقاضي آن بوده ،گاهي اوقات ممكن است پيام تبليغاتي را×   

 پوشه پيامهاي يد در هستمايلچنانچه  نيست و spam پيامهاي مزاحم از جمله  .خود دريافت كنيد

وارد  اصلي خود، كافي است boxها به جهت انتقال اين گونه پيام.  قرار گيرد)in box(شما  دريافتي

 قرار دارد، را انتخاب Fromكه در مقابل  ”This is not span“ پيام مورد نظر خود شويد و عبارت

  . گرددin boxكنيد تا پس از آن پيامهاي ارسالي وارد 

 اين است كه هيچگاه به ، بايد در نظر گرفت(spam)مهاي مزاحم انكته مهمي كه درباره پي×   

در صورت پاسخ، فرستنده پيام از فعال بودن آدرس پستي شما و . اين گونه پيامها پاسخ ندهيد

گيرد كه نتيجه آن  دريافت پيام مطلع شده و آدرس شما در فهرستهاي پستي بيشتري قرار مي

  .دريافت پيامهاي ناخواسته بيشتر است

                                                 
  )كارشناس ارشد كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(فر   نفيسه دري) ١



  ۱۲

  

رد نظر خود را به جاي  اين امكان وجود دارد كه پيامهاي موyahooموتور جستجوي در 

اين كار از طريق .  اصلي خود دريافت كنيدbox كه در كنيد طوري تعريف bulk mailورود به پوشه 

  . قابل انجام است (filter)گذاشتن صافي 

 
 Filters) (فيلترها 

توان به طور خودكار پيامهاي دريافتي  فيلتر يا صافي يكي از امكاناتي است كه توسط آن مي

 تاتوايند فيلتري ايجاد كنيد  به عنوان مثال، مي. دشوكنيد، مرتب  اي كه شما ايجاد مي وشهرا در پ

كنيد، به طور خودكار در پوشه شخصي خود تحت  پيامهايي كه از اعضاء خانواده خود دريافت مي

  .است فيلتر را به طور رايگان فراهم كرده ۱۵ امكان ايجاد حداكثر Yahoo.  قرار گيرد ”family“نام 

  

  ايجاد، ويرايش و حذف فيلتر

  د ني را در قسمت باالي صفحه انتخاب ك”Mail options“ ،ابتدا  *

   . را انتخاب كنيد add filters و بعدfilters گزينه ، سپس *

به عنوان . خواهيد پيامهاي رسيده با آن هماهنگ باشد، مشخص كنيد اي كه مي  حوزه يا محدوده *

  . و موضوع يا متن پيامto/cc گيرنده ”from“ت فرستنده مقس مثال

 end) يا پايان (contain)به عنوان مثال، محتوا .  پس از آن ميزان اين هماهنگي را مشخص كنيد *
with) 

 rocketmail.com@به طور مثال، . اي از كلمات را براي مقايسه وارد كنيد  رشته يا زنجيره *
,info Beat 

 Move the message با انتخاب گزينه ليد پيامها به آنجا منتقل شود پوشه مقصد خود را كه ماي* 

to     مشخص كنيد.  

  

ها  هايي را خواهيد ديد كه از اين دكمه چنانچه بيش از يك فيلتر داريد، در سمت چپ فيلتر دكمه

  .كنيدتوانيد در انتخاب ترتيب قرار گرفتن فيلتر جديدتان در ميان ساير فيلترهاي موجود استفاده  مي

. ايد تا اينكه فيلتر جديد مؤثر واقع شود  كليك كردهAdd filtersمطمئن شويد كه روي عبارت 

چنانچه بخواهيد ويرايش انجام دهيد، كافي است روي دكمه سمت راست فيلتري كه مايليد ويرايش 

رها  را كه در سمت راست باالي صفحه فيلتeditسپس گزينه . روي آن انجام دهيد، كليك نماييد

  .را در نظر گيريد Add filtersپس از انجام تغييرات مورد نظر دكمه  . وجود دارد، انتخاب كنيد

، گزينه edit اما به جاي انتخاب گزينه ،به همين صورت استروش در مورد حذف فيلتر نيز 

deleteكنيد  را انتخاب مي.  



  ۱۳

  :آشنايي با يكي ديگر از انواع منابع سودمند اطالعاتي
  1ازمانهاي دولتي و غير دولتي در وبسايت س

سازمانها از نظر هدف، وظايف، كاركردها، تشكيالت، حوزه فعاليت، خدمات، چگونگي تأمين بودجه و 

در قلمرو فعاليتهاي دانشگاهي، آموزشي، پژوهشي، و نيز در . مسايلي مانند آنها بسيار متنوع و متعدد هستند

دولتي بسياري وجود دارد كه دسترسي به اطالعات درباره آنها ساير قلمروها، سازمانهاي دولتي و غير

توانند بدون داشتن اطالعات درباره  براي دانشگاهيان امري بسيار ضروري است، زيرا دانشگاهيان نمي

در سايت سازمانهاي دولتي و غيره . سازمانها و يا بدون برقراري ارتباط با آنها به فعاليت بپردازند

  .توان آنها را يافت رد كه در ساير سايتها و يا مجالت نمياطالعاتي وجود دا

 به معرفي چند سايت مفيد كه به معرفي سازمانهاي دولتي و غير دولتي در جهان و ايران ،در اينجا

 :شود  اشاره مي،پردازد مي

  

  

Idea List  (idealist.org)  
اطالعات بيش از . پردازد مي به معرفي سازمانهاي غير انتفاعي در كشورهاي مختلف ،اين سايت

 در قسمت راست در ،نآدر صفحه اول . دهد را ارائه مي كشور جهان ۱۶۵ سازمان غير انتفاعي در ۳۳۰۰۰

 ،organizations در قسمت .باشد  امكان جستجودر سازمانها موجود ميAdvanced Searchزير عبارت 

همچنين، امكان مرور . شهر و استان وجود داردامكان بازيابي سازمانها بر اساس نام، فعاليتها، كشور، 

با توضيحي همراه با انتخاب نام هر كشور، نام سازمانها . فراهم شده استها  سازمانها بر اساس نام قاره

 نام شخص ، اطالعات كاملتري از قبيل نشاني پستي، نام سازمانانتخابدر صورت .  شده استارائهمختصر 

و نشاني وب سايت سازمان، در دسترس قرار ، نشاني پست الكترونيكي ابرنم شماره تلفن، شماره ،رابط

  .در صورت نياز به اطالعات جامعتر و انتخاب نشاني وب سايت، وارد سايت سازمان خواهيد شد. گيرد مي

 
  

)www.envirolink.org/categories.html?catid=5Envirolink   ( 
پذير  اين سازمان، شبكه دسترس.  تأسيس شده است١٩٩١يك سازمان غيرانتفاعي است كه در سال 

اين سايت بيشتر به معرفي .  كشور دنيا را فراهم نموده است١٥٠جهاني از هزاران سازمان در بيش از 

در صفحه اول آن . پردازد عاليت دارند، مي تحقيقاتي كه به نوعي در حوزه محيط زيست ف‐سازمانهاي علمي

با . شود هاي موضوعي آن نمايش داده مي  رده موضوعي وجود دارد كه با انتخاب هر كدام، زيرشاخه٢٩

گزينش هر زيرشاخه، فهرستي الفبايي از سازمانهايي كه به نوعي در آن موضوع فعاليت دارند، ارائه 

 اطالعات كاملي از سازمان همراه با نشاني، تلفن، فاكس، آدرس در صورت انتخاب نام هر سازمان،. شود مي

پست الكترونيكي، آدرس وب سايت سازمان و نام سازمانهاي ديگري كه وابستگي موضوعي با آن سازمان 

  .دهد را دارند، ارائه مي

                                                 
  )كارشناس ارشد كتابخانه دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد (فرزانه فرجامي) ۱
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)  www.uia.org/extlinks/pub.php Union of International Associations  (  

المللي غير انتفاعي   سازمان بين٤٠٠٠٠المللي داراي پايگاهي از اطالعات  اتحاديه انجمنهاي بين  

در اين سايت، امكان بازيابي . المللي برقرار نموده است اين سايت پيوندهايي به سازمانهاي بين. باشد مي

 . باشد پذير مي م، موضوع و منطقه امكاناطالعات سازمانها بر اساس نا

  

  

www.gksoft.com/govt/en/)Governments on the Web  ( 
بندي حكومتها در جهان و سپس به معرفي سازمانهاي دولتي  سايت دولتها در وب، در ابتدا، به تقسيم 

  :باشد بندي اوليه اين سايت به شكل زير مي سيمتق. در هر كشور پرداخته است

World Wide Governments on the www 
European Governments on the www 
African Governments on the www 
American Governments on the www 
Asian Governments on the www 
Oceasian Governments on the www 

هاي مختلف اروپا، آفريقا، آمريكا، آسيا و اقيانوسيه  ي دولتها را در قارهاين سايت،  امكان جستجو

ها، نام كشورهاي آن به صورت الفبايي در جدولي ظاهر  با انتخاب هر كدام از اين قاره. فراهم كرده است

با گزينش نام هر كشور، ابتدا زبان رسمي آن كشور، سپس سازمانهاي دولتي از قبيل مؤسسات . شود مي

... اي، گروههاي سياسي، كنسولگريها و ها، ادارات، انجمنهاي مشاوره لي، مؤسسات قانونگذاري، وزارتخانهم

شويد و اطالعات كامل آن مؤسسه را  با انتخاب هر كدام، وارد سايت آن اداره مي. را ليست كرده است

  .توانيد جستجو كنيد مي

  

Roc Government Directory   (www.Sciencela.org/e_rocgov.htm) 
 سازمان دولتي، دانشگاه دولتي، دانشگاه خصوصي و مراكز علوم و ٩٠اين راهنما، به معرفي بيش از 

ها و  در قسمت سازمانهاي دولتي بيشتر به معرفي وزارتخانه. پردازد تكنولوژي در جمهوري خلق چين مي

  .مان خواهيد شدبا انتخاب نام هر سازمان وارد سايت آن ساز. انجمنها پرداخته است

  

Iranhoo  (Iranhoo.com) 
با انتخاب عبارت سازمانها . پردازد سايت ايران هو، به معرفي سازمانها و نهادهاي دولتي در ايران مي

و نهادها در وسط صفحه، فهرستي از انواع سازمانها و مؤسسات شامل سازمانهاي دولتي، شهرداريها، 

ظاهر ... ها، قوه مققنه، قوه قضائيه و ي، آموزشي، نظامي، سفارتخانهاستانداريها، سازمانهاي فرهنگي، هنر

. آيد اي از نام شركتها به همراه توصيفي كوتاه از آن مي ها، سياهه با انتخاب هر كدام از اين گزينه. شود مي

  .شويد در صورت انتخاب عنوان هر سازمان وارد سايت آن سازمان مي

  

Irantradezone   (irantradezone.com/otherinfoDesc.asp) 
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نام سازمانها به صورت . پردازد در ايران مي) به طور محدود(اين سايت، به معرفي سازمانهاي دولتي 

در . در زير نام هر سازمان، اطالعاتي از قبيل آدرس، شهر، شماره تلفن وجود دارد. است الفبايي آورده شده 

سات وجود ندارد و تنها اطالعاتي متني از سازمانها ذكر شده اين سايت، امكان برقراري پيوند به سايت مؤس

  .است
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  1مهمترين منابع مرجع علوم اسالمي برخي از 
هاي گوناگون دانش و هنر به ويژه علوم قرآني، علوم  با تدوين آثار دانشمندان مسلمان در شاخه

لسمات، احكام نجوم، سيميا و اوايل، علوم رياضي، طبيعي، نجوم، موسيقي، منطق و فلسفه و گاهي علوم ط

هاي آن  بندي دانش و شاخه  هاي بزرگي تأسيس گرديد و برخي دانشمندان به رده  كتابخانه،كيميا و نظاير آن

نگاري رايج  و در نتيجه فهرستپرداختند گروهي ديگر به شناساندن آثار و پديدآورندگان آنها . پرداختند

مهمترين منابع مرجع علوم اسالمي بر حسب برخي از  ،در اينجا .دگرديد و كتابشناسيهاي گوناگون پديد آم

هاي عربي و سلطه زبان عربي بر دانش  به لحاظ تقدم تاريخي دانشنامه. شود معرفي ميخلق آنها تاريخ 

  .گردد  ارائه ميجهان اسالم، نخست چندين دانشنامه عربي

  

بنياد :  تهران‐ .ين خديو جمترجمه حس/ احصاءالعلوم. ق۲۳۹‐۲۶۰فارابي، محمدبن محمد،  •

 . ص۱۳۳، ۱۳۴۸فرهنگ ايران، 

در قم .  ج۴، ۱۹۶۴دار بيروت، :  بيروت‐.الوفا الصفا و خالن رسايل اخوان. اخوان الصفا •

در وسيله انتشارات زوار به منتخبي از آن توسط علي اصغر حلبي ترجمه و در تهران . افست شده

 . منتشر گرديده است۱۳۶۰سال 

تحقيق احسان عباس، ترجمه / مراتب العلوم . ق۴۵۰‐ ۳۸۴ي بن احمد، ابن حزم، عل •

 . ص۹۲، ۱۳۶۹آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسالمي، :  مشهد‐ .محمدعلي خاكساري

الطباعه  عني بتصحيحه و نشره اداره/ مفاتيح العلوم          .‐۳۸۷خوارزمي، محمدبن احمد،  •

اين كتاب توسط حسين خديو جم ترجمه .  ص۱۵۴. ق۱۳۴۲يريه، ادراه الطباعه المن:  قاهره‐.المنيريه

 . منتشر گرديده است۱۳۶۲سال در و در تهران بوسيله مركز انتشارات علمي و فرهنگي 

جامع العلوم يا حدائق االنوار في حقايق االسرار . ق۶۰۶‐۵۴۴فخر رازي، محمدبن عمر،  •

كتابخانه :  تهران‐.مدحسين تسبيحيبا مقدمه و فهارس به كوشش مح/ معروف به كتاب ستيني 

 . ص۱۲،۲۷۹، ۱۳۴۶مركزي، 

وقدوشيناطرره وزينا عزره بكتاب / مفتاح العلوم . ق۶۲۶‐۵۵۵بكر،  سكاكي، يوسف بن ابي •

مطبعه :  قاهره‐.لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي/ اتمام الدرايه لقراء النقابه الجامع الربع عشر علما 

 . ص۲۵۰ق، ۱۳۴۸التقدم، 

به كوشش و / الدباج  التاج لغره دره. ق۷۱۰‐۶۳۴الدين شيرازي، محمودبن مسعود،  قطب •

 . ج۵، ۱۳۲۰، ۱۳۱۷چاپخانه مجلس، :  تهران‐.تصحيح محمد مشكوه

الثقافه  وزاره:  قاهره‐ .نهايه االرب في فنون االدب. ق۷۳۳‐۶۷۷نويري، احمدبن عبدالوهاب،  •

 اين كتاب توسط محمود لداتبرخي از مج. ، ج]بي تا [ و االرشاد القومي، الموسسه المصريه العامه،

 .وسيله انتشارات اميركبير منتشر گرديده است۱۳۶۴سال به مهدوي دامغاني ترجمه و در تهران 

با مقدمه و / نفايس الفنون في عرايس العيون . ق۸الدين آملي، محمدبن محمود، قرن  شمس •

 . ج۳، ۱۳۸۰، ۱۳۷۷ميه، اسال:  تهران‐.تصحيح و پاورقي ابوالحسن شعراني

                                                 
  ) اسناد دانشگاه فردوسي مشهدكارشناس كتابخانه مركزي و مركز (محمدعلي خاكساري) ۱
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مفتاح السعاده و مصباح السياده في . ؟ق۹۶۸‐۹۰۱زاده، احمدبن مصطفي،  طاش كبري •

 [دارالكتب الحديثه،:  قاهره‐.مراجعه و تحقيق كامل بكري، عبدالوهاب ابوالنور/ موضوعات العلوم 

 .ج۴، ]بي تا

/ ات الفنون و العلوم موسوعه كشاف اصطالح. ق۱۱۵۸‐تهانوي، محمدعلي بن علي،          •

سپلس، :  تهران‐.تقديم و اشراف و مراجعه رفيق العجم، تحقيق علي مروج زيناني

 .ج۲، ۱۳۷۸=م۱۹۹۹=ق۱۴۲۰

اعده / ابجدالعلوم، الوشي المرقوم في بيان اصول العلوم          . ‐ ۱۳۰۷محمدصديق حسن،  •

 . ج۳، ۱۹۷۸االرشاد القومي، الثقافه و  وزاره:  دمشق‐.للطبع و وضع فهارسه عبدالجبار زكار

شركه النشر :  بغداد‐.تأسيس الشيعه لعلوم االسالم. ق۱۳۵۴‐۱۲۷۲صدر، حسن بن هادي،  •

 .در تهران توسط منشورات االعلمي افست شده است.  ص۴۴۵، ۱۹۵۱للطباعه العراقيه، 

 : بيروت‐.المعارف و هو قاموس عام لكل فن و مطلب  دايره. ۱۸۸۳‐۱۸۱۹بستاني، بطرس،  •

 .چاپ و منتشر گرديده است” ص”المعارف تا حرف  اين دايره.  ج۱۱، ۱۹۰۰‐۱۸۷۶

المعارف القرن الرابع عشر، العشرين، قاموس عام  دايره. ۱۹۵۴‐۱۸۷۵وجدي، محمدفريد،  •

 . ج۱۰ق، ۱۳۵۷‐۱۳۳۷، ]بي نا [: قاهره‐.العربيه مطول للغه

، ]بي نا [:  قاهره‐ ....د ثابت الفندي ونقلها الي اللغه العربيه محم/ المعارف االسالميه  دايره •

 .    ، ج‐۱۳۹۳

بنگاه ترجمه و نشر كتاب، :  تهران‐.زير نظر احسان يار شاطر/ دانشنامه ايران و اسالم  •

 ۹، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۴از سال . المعارف اسالمي است قسمت اعظم اين كتاب ترجمه دايره. ، ج۱۳۵۴

 .چاپ شده است” االخوان المسلمون”مدخل  جزوه دهم ويراستار تا ۱۳۶۰جزوه و در سال 

مركز :  تهران‐.زير نظر محمدكاظم موسوي بجنوردي/ المعارف بزرگ اسالمي  دايره •

 .المعارف به زبان عربي ترجمه شده است اين دايره. ، ج۱۳۶۷المعارف بزرگ اسالمي،  دايره

بنياد :  تهران‐.۲ ويرايش ‐.زير نظر مصطفي ميرسليم/ دانشنامه جهان اسالم  •

 .، ج۱۳۷۵المعارف اسالمي،  دايره

زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادي، كامران فاني و بهاءالدين / المعارف تشيع  دايره •

 .        ، ج‐۱۳۷۵نشر شهيد سعيد محبي، :  تهران‐.خرمشاهي
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شناسي اسالمي تأليف دكتر  به كتاب مرجعمراجع اسالمي درباره  بيشتر آگاهيبراي ( •

  ).احمد شعباني مراجعه شود


