
1سرمقـالـه  
  

اطالعات در فرآيند پژوهش به عنوان ماده خام محسوب مي شود، از طرفي حاصل يك پژوهش نيز توليد 
وزشي و پژوهشي بارها مورد مصرف مجدد قرار ماطالعات جديدي مي باشد كه در چرخه فعاليت هاي آ

جهت تامين اين نيازها يكي از  شناسايي نيازهاي اطالعاتي جامعه دانشگاهي و فراهم كردن امكانات .ردگيمي
هاي دانشگاهي و از جمله كتباخانه  از جمله فعاليتهايي كه در كتابخانه. خانه اي دانشگاهي استبرسالتهاي كتا

 ارائه خدمات آموزش سواد اطالعاتي و مهارتهاي اطالع يابي به منظور ،هاي مركزي صورت مي گيرد
 در همين راستا .نيازهاي علمي، آموزشي و پژوهشي خود استتوانمند ساختن اعضاء كتابخانه در برآوردن 

مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه آمادگي خود را جهت برگزاري كالسهاي آموزشي آشنايي با 
اعالم مي منابع اطالعاتي به ويژه منابع الكترونيكي براي اعضاء هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي 

ن محترم پژوهشي دانشكده ها مي توانند درخواستها و نظرات خود را در زمينه برگزاري اين معاوني. نمايد
  . كالسها به مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي اعالم نمايند

مي تواند ما را در برگزاري هرچه بهتر اين امر ياري نيز پيشنهادات و نظرات سازنده خوانندگان محترم 
  .نمايد

                                                 
  )دانشجوی دکتری رشته کتابداری و کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(زهره عباسی -١

رساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي نشريه دو ماهانه مرآز اطالع  

  هريمهرداد مدكتر : مسؤول
  زهره عباسي: سردبير

  منصور ميرزايي: مدير داخلي
  زهـرا قدمگاهـي: تايپ

 ir.ac.um.wali@sdarvish: پست الكترونيكي
متن الكترونيكي اين نشريه در سايت كتابخانه مركزي قابل دسترس 
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  2ايران ثبت كنيم هاي خود را در پايگاه پژوهشگاه اطالعات مدارك علمي  نامهچگونه پايان
  

ها،   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كليه دانشگاه20/8/86 به تاريخ 12238/4389 دستورالعمل        براساس
ي ملزم هستند هاي پژوهشي دولتي و غير دولتي زير پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناور ها و مؤسسه پژوهشگاه

را پس از انجام دفاع و اصالح نهايي ) تحصيالت تكميلي(هاي كارشناسي ارشد و دكتري  نامه دوره يك نسخه از پايان
و ) ها رساله/ ها پايان نامه(هدف از اين طرح امكان دسترسي به منابع غني علمي . دانشجو به پژوهشگاه ارسال نمايند
  . باشد افته در داخل كشور ميي جلوگيري از تكرار مطالعات انجام

دانشگاهها و مراكز مربوطه ابالغ شد و مقرر گرديد اين  اي از طريق پژوهشگاه به نامه     مراحل انجام كار طي شيوه 
بسته به سياست و انتخاب (ها  كار در دانشگاه توسط يك نفر از كتابداران در كتابخانه مركزي يا يكي از كتابخانه

اي كه پژوهشگاه در اختيار  براين اساس كتابدار مسئول اين كار با داشتن نام كاربري و گذر واژه. داجرا شو) دانشگاه
تواند در بخش مربوط به تحصيالت تكميلي وارد و پس از حصول اطمينان از ورود  عنوان رابط قرار داده مي وي به

  .حساب را صادر نمايداطالعات مراجعين و مقايسه صحت و دقت اطالعات وارد شده مجوز تسويه 
دانشجويان الزم است قبل از مراجعه براي تسويه حساب يك نسخه پايان نامه چاپي و دو عدد لوح فشرده از : توجه

 آماده داشته باشند تا بتوانند Ftx و دانشجويان رشته رياضي در قالب Word و PDFهاي  پايان نامه خود را در  قالب
نامه چاپي همراه  الزم به توضيح است پايان.  هشگاه تحويل كتابخانه مركزي نمايندهنگام مراجعه جهت ارسال به پژو

ي مركزي  شود و يك حلقه لوح فشرده در كتابخانه با يك حلقه لوح فشرده توسط كتابخانه به پژوهشگاه ارسال مي
  .شود نگهداري مي

  .شود وضيح داده ميدر ادامه مراحل انجام كار براساس اطالعات موجود در سايت پژوهشگاه ت
  هاي تحصيالت تكميلي كشور ها، رساله پايگاه ثبت اطالعات پايان نامه:  نام و آدرس- 1
ir.ac.irandoc.thesis://http 
 
از گوشه سمت چپ دانشجويان بايد پس از واردشدن به سايت گزينه ثبت اطالعات را :  بخش مربوط به دانشجويان- 2

نامه خود را  گيرد تا اطالعات مربوط به پايان در پايين صفحه انتخاب نمايند، با اين كار فرمي در اختيار آنان قرار مي
دار الزامي  دقت داشته باشند همانطور كه در فرم توضيح داده شده تكميل كليه فيلدها بجز موارد ستاره. وارد كنند

دريافت و اين كد را از طريق سيستم  كه در پايان فرم آمده انتخاب كنند تا كد رهگيري را گزينه ثبت و ذخيره را. است
  .دقت داشته باشيد نگه داشتن كد رهگيري تا انجام كامل تسويه حساب ضروري است. ياد داشت كنند

محل يد به كتابخانه نامه با دانش آموختگان با داشتن كد رهگيري براي تسويه حساب و تحويل پايان:  مكان مراجعه- 3
در دانشگاه فردوسي به بخش اسناد مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي . ( مراجعه نماينداستقرار نماينده پژوهشگاه

  )مراجعه شود
يك نسخه چاپي و دو (نامه  ل پس از دريافت پايانسوودر اين بخش كتابدار م:  بخش مربوط به تحصيالت تكميلي- 4

و كد رهگيري از دانشجو )  در آن ذخيره شده باشدPDF و Wordنامه در قالبهاي  تن پايانحلقه لوح فشرده كه م
اي كه در اختيار دارد وارد بخش مربوط به تحصيالت تكميلي در سايت پژوهشگاه  تواند با كلمه كاربري و گذر واژه مي

اطالعات و ارسال موفق فرم ت  دانشجو و پس از حصول اطمينان از ثب ارائه شده بهشده و با دادن كد رهگيري
  .نامه با وي  تسويه حساب نمايد پايان

                                                 
  )کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد( فاطمه هراتيان - ٢



نامه خود را در فرم مربوطه دارند قبل از اقدام به ورود اطالعات      دانشجويان محترمي كه قصد ورود اطالعات پايان
  :به چند نكته توجه داشته باشند

  
  )تكميل شودجزء فيلدهائي است كه بايد (نامه  عنوان التين پايان: الف
  ).گرايش جزء فيلدهايست كه تكميل آن ضروري نيست(رشته اصلي، گروه، رشته به تفكيك : ب 
دقت نمايند و مطالبي كه در اين دو قسمت وارد ) به فارسي و التين(به تفاوت چكيده راهنماي عمومي و تخصصي : ج 
  .شود را از قبل آماده داشته باشند مي
رد توجه داشته باشيد از جمله مثال براي نحوه وااست بيشتر شما در متن فرم درج شده به نكاتي كه براي دقت : چ 

  .كردن اطالعات تاريخ دفاع و تعداد صفحات
در پايان الزم است به اين نكته توجه داشته باشيد كه هرگونه اختالل در نحوه ورود اطالعات منجر به ايجاد اشكال در 

  .دريافت كد و تسويه حساب خواهد شد
  



                                                      3واژه نامه هنر مجموعه اي ارزشمند براي متخصصان حوزه هاي موضوعي هنر
                                                          

The dictionary of art/ editor, Jane turner .-new York: grove,1996 
              34v.:ill     

كار تاليف و تدوين اين اثر جهاني از سال .  جلدي واژه نامه هنر در حقيقت يك  دانشنامه محسوب مي شود34مجموعه 
دگان مقاله ها از نويسن.  سال به انجام رسيده است12 كشور جهان آغاز و در طول 120 نويسنده از 6700 توسط 1980

. متخصصان موضوعي در تاريخ هنر، طراحي و نقاشي به شمار مي روند و بر اساس تخصص خود انتخاب شده اند
 نيويورك،  )Morgan library(استاد هنر طراحي، معاون كتابخانه مورگان ) Jane turner(ويراستار آن جين ترنر

آكسفورد و سرويراستار مجله هنري آپولو ) Ashmolen museum(فهرستنويس بخش هنر غربي در موزه اشملن 
)Apollo (اين منبع مرجع هشتاد و پنج درصد هنرمندان و مشاهير مطرح در كتاب  . مي باشدGale ,1996) (

contemporary Artists و همچنين شصت درصد مدخلهاي North American women Artists of The Twentieth 

century (garland, 1995) را در بردارد و همچنين از نظر زماني هنرهاي تجسمي هر فرهنگ و تمدن را از دوران ماقبل 
 The)تازه ترين و جديدترين اثر قابل مقايسه با اين منبع دايره المعارف هنر جهان . تاريخ تا عصر حاضر پوشش مي دهد

Encyclopedia of World Art)  د در مركز اطالع رسانيموجو. ( مي باشد1959چاپ مك گروهيل سال (  
  :گستره موضوعي مجموعه 

  پوشش موضوعي واژه نامه هنر را به طور كلي نقاشي، مجسمه سازي، معماري، عكاسي، طراحي، هنرهاي تزئيني و 
حوزه جغرافيايي اين منبع سراسر جهان و شامل افريقا، جنوب شرقي آسيا، آسياي مركزي و مغولستان، . تشكيل مي دهد... 

، هند، جهان اسالم، ژاپن، كره، آمريكاي شمالي، اقيانوسيه، استراليا، كلمبيا، صربستان، يونان و رم قديم و شرق نزديك چين
 45 از 800/20بزرگترين گروه، سرگذشنامه ها مي باشد كه در مجموع .  گروه دسته بندي شده اند12مقاله ها در . مي باشد

 زيست نامه به هنرمنداني از قبيل نقاشان، مجسمه سازان ، طراحان، 300/17در حدود . هزار مدخل را در برمي گيرند
همچنين . معماران و نقشه كشان، زرگران، مبل سازان، كوزه گران، سفال گران و طراحان صنعتي اختصاص يافته است

ظريه پردازان،  سرگذشتنامه متعلق به گردآورندگان، كارگزاران، دالالن، فروشندگان، مشتريان، ن3500نزديك به 
در مقايسه با عصر جديد، سرگذشتنامه هاي مربوط . نويسندگان، مورخان هنر، روساي موزه، منتقدان و اساتيد مي باشد

همچنين پانزده هزار تصوير و . به دوران قرون وسطي و عصر جديد نسبت زيادتري را در اين واژه نامه در برگرفته اند
  . ود مي باشدعكس متناسب با مدخل هاي كتاب موج

  : ساختار واژه نامه
 : نظم الفبايي  .1

اين ترتيب را به هم مي زند چنانكه ) نقطه، ويرگول(      نظم الفبايي مجموعه حرف به حرف مي باشد، عالئم سجاوندي 
ت و  م كه بخش دوم نام آنها به محل اقام1500هنرمندان قبل از .  قرارگرفته استStamford جلوتر از stam,martمدخل 

اعداد  و ارقام به استثناي ) Leonardo da vinciمانند . ( آمده اند"v" و "l"يا حرفه و شغل اين افراد برميگردد زير حرف
شاهان و فرمانروايان و پاپهاي داراي تشابه اسمي كه با القاب و اعداد رومي . در جاي خود الفبايي شده اند) I(اعداد رومي 

  :مرتب شده اند) بعنوان نام خانوادگي(عد از افراد فاقد شماره و قبل از فرمانروايان هم نام همراه و مشخص گرديده اند، ب
Charles, prince of wales  
Charles I, king of spain   
Charles, Richard             

                                                 
  )کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد( صديقی  محمود-٣



ن، مواد، روش و مشخص مي شوند اين نوع مقاله ها به ترتيب مكا) I(مدخلهاي مشابه توسط اعداد رومي و داخل قالب
مدخلهاي مكان با نام مشابه بر اساس . تكنيك، قالب هنري، موضوع، نام و فاميل يا خاندان و سرگذشتنامه فرد وارد شده اند

 مشخص و بر پايه سال، (i)افراد داراي تشابه اسمي توسط اعداد رومي كوچك . سال و تاريخ ساخت الفبايي مي شوند
  .رديده اندتاريخ تولد و وفات الفبايي گ

 
 :سرگذشتنامه ها . 2

سرگذشتنامه ها عموما از قديم به جديد  بر طبق دوره، سال و تاريخ سازمان يافته اند و هر يك به بخش ها و زير 
افراد يك خاندان زير نام اشهر آن فاميل الفبايي و از شخص دوم به بعد وابستگي . مجموعه هاي كوچكتر تقسيم شده اند

  .بت به فرد قبل و بعد توضيح داده شده اندفاميلي هر يك نس
Smith.english family of sculptors 
 (1)    John smith (b…, d …)        
 (2)   Richard smith (b…, d …) son of (1) john smith      

ظم نيامده باشند، اگر افراد داراي نام و فاميل مشابه باشند ولي به لحاظ ترتيب و توالي در يك خاندان به طور من
متمايز مي گردند و چنانچه اين ترتيب وجودداشته باشد با استفاده از اعداد رومي ) I(معموال توسط اعداد رومي بزرگ 

  .كوچك داخل كمانك مشخص مي شوند
(e.g. Giovanni battista I carlone (i) and Giovanni battista II carlone(ii) 

بطوريكه يك مدخل به . مراتب ساختاري تقسيم فرعي رعايت گرديده است) ه ها و غير آنزيست نام(در تمامي مقاله ها 
مولفه ها و موضوعهاي متنوعي تقسيم و از مباحث طوالني به موارد جزئي با استفاده از اعداد رومي بزرگ، اعداد عربي 

تني اين بخش ها را به هم متصل منتهي و مشخص مي گردد و نظام ارجاع درون م) a(، اعداد رومي كوچك و حروف )1(
 چنانكه به عنوان مثال مدخلهاي طوالني مانند چين و هنر اسالمي هر يك به زير (See SI, 2(iii)(b)above)مي نمايد 

  . مجموعه هايي متشكل از مدخلهاي فرعي و فهرستي از جزئيات تقسيم مي شوند
 

 :اسامي مكان ها، فرمانروايان، تقويم و تاريخ . 3

 و وجود نام رسمي " سازمان ملل متحد "وجه به تغيير نام كشورها و شهرها از نظر سياسي، معيار انتخاب نام با ت
براي اسامي . آنها در اين سازمان است و چنانچه در طول تاريخ اسامي تغيير يافته باشند، به نام جديد ارجاع داده مي شوند

تاريخ ميالدي براي مناطق ). 1مقدمه ج ( ستفاده و استناد قرار گرفته است غير انگليسي و نام فرمانروايان دو منبع مورد ا
مسيحي و تاريخ هجري براي كشورهاي مسلمان مورد استفاده واقع شده است و جايي كه ترديد وجود دارد در جلو تاريخ 

  . آمده است) ؟(و سال عالمت سوال
 : مكان و محل نگهداري آثار هنري.4

شكل . ورد بحث تالش گرديده است به محل دقيق نگهداري آن در حال حاضر اشاره شود براي هر اثر هنري م
به .  جا و مكان هر اثر هنري هنگام بررسي در جلو آن داخل قالب آمده است (Abbreviations)اختصار و كوته نوشت 

 بايد توجه كرد كه در (v.33, Appendix A)صورت كامل اين اختصارات را مي توان در پيوست مربوطه مالحظه نمود 
اين واژه نامه به آثار هنري موجود در گالري ها و نمايشگاه ها، مجموعه هاي خصوصي و بروشورها و كاتالوگ ها نيز 

 . استناد شده است

 :كتابشناسي ها و منابع . 5

ته ها، مجموعه هاي فهرست كامل منابع مورد استفاده در اين مجموعه اعم از منابع چاپي و غير چاپي مانند دست نوش
در . عكس، نوار ويدئو و فيلم به طور معمول در پايان هر مدخل به ترتيب تاريخ اولين ويرايش و سال مرتب شده اند



كتابها ي ) (v.33,Appendix c list A)سياهه كامل ( صورت استناد به منابع مرجع صورت اختصار آنها ذكر گرديده است
 اختصار در فهرست كتابشناسي  پايان هر مقاله آمده اندو صورت كامل اين قبيل مراجع مورد استناد مكررمعموال به شكل

   .(Appendix c, list B). قابل دسترس مي باشد33با نظم الفبايي نويسنده در جلد 
 و چاپ مجدد (rev)چاپ تجديد نظر با عالمت اختصاري . به طور كلي به تازه ترين چاپ يك كتاب ارجاع مي شود

 مشخص و زماني كه مكان نشر يا تاريخ چاپ در كتاب وجود ندارد در محل آن از (trans) و ترجمه ها با حرف ”R”با
چنانچه مقاله هاي مجله ها و نشريات ادواري مورد استفاده قرار گرفته باشند، .  استفاده شده است(n.d) يا (n.p)حروف 

. د اشاره و نام كامل اين منابع در پيوست مالحظه  مي شودصورت اختصار نام مجله و نشريه در كتابشناسي مدخل مور
)v.33,AppendixB(   

 : نويسندگان مقاله ها. 6

در مقاله هاي چند بخشي يك بخش يا بيشتر ممكن است امضا .  امضاي نويسندگان در انتهاي هر مقاله وجود دارد
چنانچه در مواردي ويراستار مقاله اي را تاليف . تنشده باشد كه در اين صورت نويسنده بخش بعد آن را امضا نموده اس

گذاشته شده (    ) و گردآوري كرده باشدو يا نويسنده اي بخواهد ناشناس بماند به جاي امضا در پايان مقاله عالمت مربع
. هر مي شوداگر چنانچه دو نويسنده مشتركا مقاله اي را تاليف نموده باشند اسامي آنها به ترتيب نام خانوادگي ظا. است

اگر فردي متن مقاله نويسنده اصلي را تصحيح و نيز به اوكمك  كرده باشد ويا تنها در كتابشناسي متن متعلق به نويسنده 
  : سهيم باشد امضاي نويسندگان به تربيب ذيل خواهد بود

BETTY SMITH, With CHARLES JONES  
BETTY SMITH ( bibliography with CHARLES JONES)  

 ) :  (Cross-references نظام ارجاع متقابل . 7

اين . براي حفظ يكپارچگي و پيوستگي و جامعيت مدخل ها، نظام ارجاع متقابل در سراسر واژه نامه رعايت شده است 
  . ارجاع ها به چندين شكل در متن ظاهر مي شوند

  واقع شده " مدخل"ل در محل الفبايي خود به اين معني كه آن اسم يا مح ) capital(ميان متني با حروف بزرگ .  الف
  . است

 see alsoبا عباراتي مانند . ب

  )bold(به عنوان سرعنوان هاي پررنگ تر. ح
  چگونه از اين مجموعه استفاده نماييم؟ 

  در ابتداي هرجلد راهنماي استفاده از مجموعه وجود دارد. الف
به كار رفته در موضوع ها و مطالب كتاب در اول هر  ) genral abbreviation(جدول عالئم و اختصارات عمومي . ب

   ) e.g.Gr.Greek.(مجلد آمده است
شامل كوته نوشت ها و اختصارات مورد استفاده در كتابشناسي هاي هر ) appendix( سه پيوست 33در جلد . ج

  : مدخل و اطالعات كامل آن و نيز سياهه نويسندگان مقاله ها به ترتيب ذيل مي باشد
1) .appendix A :( شامل مكان و محل نگهداري آثار هنري اعم از شهرها، موسسات و سازمان ها، موزه ها، نمايشگاه

  ها وگالري ها 
2).appendix B ( صورت اختصار عنوان هاي نشريات ادواري و فهرست كامل اين عنوان ها  
3) .appendix C :(ه اطالعات كامل اين منابع كه شامل دو فهرست اختصارات مربوط به كتاب هاي مرجع به همرا

نيز مي  ) list C(و فهرست اختصارات فروست هاي ناشران ) list B (بخش ديگر از جمله سياهه نويسندگان آثار مرجع 
  . شود



4) .appendix D :( فهرست نويسندگان مقاله ها.  
   ) Index( نمايه 

اي بازيابي مطالب  مستقيما به آن مراجعه نمايد براي استفاده  به نمايه اختصاص دارد و خواننده مي تواند بر34جلد 
  : راحت تر از نمايه توجه به نكات ذيل توصيه شده است

  . شماره جلد ها را تشكيل مي دهند ) bold(اعداد پررنگ . الف
 و صفحه يا در آن مدخل) يا مقاله فرعي تر( در جلو شماره ها نشان مي دهد كه مقاله اصلي (*) عالمت ستاره . ب

  . صفحات آمده است
  . اسامي اسالمي زير نام كوچك الفبايي شده اند. ج
  .  لحاظ شده است" ارجاع متقابل"براي ارجاع مكان ها و شهرهاي قديمي به اسامي جديد نظام . د
  . دند  مشخص و متمايز مي گر" منطقه"  يا " كشور"چنانچه دو مكان و محل داراي تشابه اسمي باشند، توسط . ه

Philadelphia (Lydia) 
Philadelphia (USA)  

  ) :  (Cross-references استفاده از نظام ارجاع متقابل
 مورد نظر در محل "مدخل"به شكل پذيرفته  ) see, see also , under( خواننده توسط عبارات و كلمات ارجاعي 

  .الفبايي خود راهنمايي مي شود
  : درجلد نمايه "ج محل  تا"نمايش مدخل  )     1(مثال 

Tajmahal see under AGRA                  Tombs  
  Agra              
       Tombs    
          Tajmahal  

  ) 2(مثال 
Kamal al _ mulk  see  GHAffaRi 
 MUHAMMAD 

  



2collab4 چيست؟  
  

اين ابزار در واقع صحنه تشريك مساعي  ميان . ت بكار گرفته شده اس2007از سال  ابزار تحقيقاتي جديدي ميباشد كه
 .منهاي پزشكي استجمحققان در زمينه علوم ، تكنولوژي ، و ان

2collab  به منظور استفاده محققان در موسسات دانشگاهي ، دولتي و موسسات داراي سه امتياز و ويژگي اساسي 
  :است 

 نشان گذاري آنالين  و مديريت ارجاعي -
 راي اشتراك  با شبكه هاي موجود يا ساختن شبكه هاي جديد ب- ايجاد گروهها  -
 شبكه  اي كردن، پيدا كردن ، ارزيابي و آغاز ارتباط با افراد جديد -

در بخش هاي ذيل در سايت نشان مي دهد كه به عنوان يك پژوهشگر ، كتابدار و روزنامه نگار الزم 
   بدانيم؟2collabاست چه چيزي را درباره 

  . را مشاهده فرماييدdemoك روي لينك زير پژوهشگر با كلي
lhtm.04_research/04_research/media/com.scopus.info.www://http  

  . را مشاهده فرماييدdemoكتابدار با كليك روي لينك زير 
html.04_library/04_librarian/media/com.scopus.info.www://http  

  . را مشاهده فرماييدdemoروزنامه نگار با كليك روي لينك زير 
html.11_press/11_press/media/com.copuss.info.www://http  

  
 2collabمزاياي استفاده از 

ذخيره كردن ، دسته بندي كردن و مديريت اطالعات نشانه گذاري شده تحقيقاتي و قابل دسترس شدن  -
 ،از يك مكان

 ،كشف مطالب تحقيقاتي جديد -
 ،به اشتراك گذاشتن و شناسايي اطالعات با كيفيت -
 ، تكراري و استفاده هاي آموزشي و انتقال تجربيات همكاران به يكديگرجلوگيري از تجربه هاي -
 ،تشريك مساعي بدون استفاده از پست الكترونيك -
 ،مورد تاكيد قرار دادن آخرين مقاله يا حوزه تحقيقاتي -
 ،استخراج مجموعه هاي مورد توجه متخصصان -
 .علمي گسترده ترشكل دهي گروه هاي بحث چه در گروه هاي خاص و يا در اجتماع هاي  -

 
2collab  به عنوان يك سايت نشانه گذاري اجتماعي عمل ميكند جايي كه شما ميتوانيد منابع اينترنتي 

 مثل مقاالت تحقيقاتي از ناشرين ، بالگ ها ، وب سايت -مورد عالقه خود را ذخيره و دسته بندي كنيد
  .ها و غيره

نه گذاريهاي خود را با ديگران مثل همكارانتان ، سپس ميتوانيد در گروههاي تخصصي و يا عمومي نشا
اعضاي گروهها ميتوانند با . تيم تحقيقاتي و يا محققان ديگر در رشته تخصصي به اشتراك بگذاريد

  . اضافه كردن ستاره و نظرات به ارزيابي منابع  يكديگربپردازند
                                                 

  )کارشناس کتابخانه دانشکده علوم پايه دانشگاه فردوسی مشهد(.  رقيه دهستانی- ٤



2collab يك سرويس رايگان درسايت السوير است و توسط تيم فني   Science Direct  و  Scopus  پشتيباني
  .  ميشود
  . روي پيوند زير كليك كنيد  2collabآخرين تغييرات در مورد ويژگيها و امتيازات  اطالع از براي

com.collab2.blog://http  
  



  5 معرفي كتابهاي الكترونيكي كتابخانه دانشگاه پنسيلوانيا
  

http://onlinebooks.library.upenn.edu 
 هزار عنوان 25اين صفحه بخشي از سايت كتابخانه دانشگاه پنسيلوانيا مي باشد و در برگيرنده بيش از 

در صفحه اصلي مكاني براي جستجوي . اين سايت به صورت مرتب روزآمد مي شود. كتاب الكترونيكي است
 مي توان search our listingsن مثال با ورود به قسمت به عنوا. فهرست كتابها در نظر گرفته شده است

.  براي راهنمايي كاربر بيان شده است نيزمثالهايي. براساس دو فيلد پديد آور و عنوان جستجو را انجام داد
 مي توانيد subjectsو يا در قسمت . همچنين مي توان براساس عنوان، موضوع و يا پديد آور به جستجو پرداخت

همچنين مي توانيد از . كردن موضوع مورد نظر خود به فهرستي از كتابهاي هم موضوع دسترسي يابيدبا وارد 
رده بندي ( براساس شماره راهنما جستجو. نمايه الفبايي موضوعي كه در اين سايت قرار گرفته استفاده كنيد

 مربوط به Jبان وادبيات و رده  شامل كتابهايي در موضوع زPبه عنوان مثال رده . نيز قابل انجام است) كنگره
  .كتابهايي در زمينه علوم سياسي مي باشد

در اين سايت تعدادي پيايند نيز به صورت رايگان در اختيار عالقمندان قرار گرفته كه شامل مجله، نشريه، 
نمايه براي جستجو در اين قسمت، مي توان هم از طريق عنوان پيايند و هم از طريق . مي باشد... روزنامه و 

  . موضوعي وارد شد–الفبايي 
با ورود به قسمت . كتابهايي كه تاكنون جوايزي را دريافت كرده باشند به طور جداگانه قابل دسترسي هستند

More book linksمي توان به لينكهاي مشابه ديگري كه دسترسي به كتابها را آسان مي سازد، دست يافت  .
 100 هزار عنوان كتاب الكترونيكي تمام متن كه 140 شويد، به بيش از Digital book indexمثال اگر وارد سايت 

ابتدا با وارد كردن اطالعت مختصري، به شما اجازه ورود به . هزار عنوان آن رايگان است، دسترسي پيدا مي كنيد
نظر خود  جستجو مي توانيد به كتابهاي مورد روش هايصفحه جستجو داده مي شود و با انتخاب هر كدام از 

  .دست يابيد
 فهرستي الفبايي از نام ناشريني قرار داده شده Publishers of electronic and online booksدر قسمت 

در صفحه هر ناشر عناوين كتابهاي مربوط به آن ناشر همراه . زمينه كتابهاي الكترونيك فعاليت دارنددر است كه 
  .شده استبا جزئياتي مربوط به كتاب و قيمت آن ارائه 

                                                 
  )کارشناس ارشد مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(الدن قزلی  - ٥



  6تصاوير ماهواره اي گوگل و پيامدهاي امنيتي آن
  

امروزه با پيشرفت علم و فناوري هاي جديد همچون سيستم هاي ارتباطي راه دور نظير موبايل، سيستم هاي جي 
و نرم افزارهاي اينترنتي گوناگون نظيرگوگل ارث و زمين مجازي ام اس ان ) سيستم موقعيت ياب جهاني(پي اس 

مكان را به كاربران مي دهد تا به راحتي به اطالعاتي كه پيش از اين محرمانه و طبقه بندي محسوب مي شد، اين ا
  .دسترسي داشته باشند

  :سرويس تصاوير ماهواره اي گوگل - 
دو سرويس جديد هستند كه با  (google earth & google map) سرويس هاي نقشه گوگل و گوگل ارث

. به صورت رايگان به نقشه يا عكس ماهواره اي از هر نقطه از جهان دسترسي پيدا كرداستفاده از آنها مي توان 
وضوح برخي از تصاوير ماهواره اي گوگل خيره كننده است، به كمك ابزار زوم مي توان جزئيات خانه ها و حتي 

آدرس براي دسترسي و آشنايي اوليه با سرويس ياد شده ابتدا بايد به . خودروها را مشاهده كرد
earth.google.comبراي بهره مندي از سرويس ياد شده بايد يك فايل اجرايي حجيم موسوم به .  رفتgoogle 

earth. Exeاين نرم افزار داراي سه نسخه است .  دقيقه طول مي كشد10كه حدود .  را روي رايانه بارگذاري كرد
 ماه يك بار 18ير ماهواره اي اين سرويس هر تصاو. كه نسخه نخست رايگان و دو نسخه ديگر داراي هزينه است

  .به روز مي شوند و لذا ساختمانهاي جديد در اين عكسها قابل مشاهده نيستند
  :سرويس زمين مجازي ام اس ان - 

. براي استفاده از سرويس زمين مجازي ام اس ان نياز است كه كاربر از سرويس هاي اينترنت بي سيم سود ببرد
فاده از نرم افزارها و فناوري هاي مكان ياب وموقعيت ياب اينترنتي، مكان و موقعيت او در بدين ترتيب كه با است
. از اين پس موقعيت كاربر به طور دائم به سرويس زمين مجازي ام اس ان اعالم خواهد شد. نقشه مشخص شود

  .تصاوير دريافتي در اين نرم افزار نسبت به گوگل طبيعي تر بوده و سه بعدي مي باشد
  :واكنش هاي جهاني

از زمان ارائه خدمات اين نرم افزارها، مقامات كشورهاي مختلف جهان نگراني خود را در مورد نمايش بسياري 
ازمكان هاي محرمانه و حساس خود اعم از ساختمان هاي دولتي، تاسيسات نظامي و ديگر مكانهاي مهم و نيز 

در رابطه با آمريكا اخيرا مشخصات جالبي ازمنطقه . كردندپيامدهاي امنيتي آن به شيوه هاي گوناگون اعالم 
 سال مشكوك به انجام آزمايشهاي فوق سري 50اين كشور كه به مدت .  نشان داده شده است51معروف ناحيه 

توسط نيروي هوايي آمريكا بر روي تكنولوژيهاي پيشرفته بوده است، امروز از طريق اين سرويس ها فاش 
 بوده كه قابليت مخفي ماندن از ديد F117آخرين محصوالت اين منطقه هواپيماي شكاري گرديده است يكي از 

بنابراين تصاوير ماهواره اي گوگل از تاسيسات نظامي، فرودگاه ها، بنادر و ساختمانهاي . رادار را نيز دارد
  .مساله ساز باشددولتي مي تواند 

 واضح كردن اين اماكن نظامي در نقشه هاي ماهواره لذا مخالفان شركت گوگل خواستار سانسور، حذف يا غير
در مقابل اين مخالفان رئس مركز اطالعات دفاعي بر اين باور هستند كه وجود چنين اطالعاتي هر . اي شده اند

چند اندك مي تواند كمكي باشد به سازمانهاي تبهكار، چرا كه آنها مي توانند اين اطالعات را با داده هاي ديگر 
  .رده واطالعات سودمندي را به دست آورندتركيب ك

                                                 
  )مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس (  معصومه صالحفر -٦

    article/tv.vigilant://http/3207                                            :اين مقاله ترجمه ای است از مطلب موجود در سايت زير



GOOGLE Knoll 7چيست؟  

GOOGLE Knoll اين سرويس در حقيقت يك . شود  تلقي ميارقيبي براي ويكي پديگوگل و   ابزار جديد شركت
  .المعارف اينترنتي جديد و رايگان است دايره

كند كه نويسنده اصلي مقاله چه  اينكه مشخص مياز جمله .  چند تفاوت عمده با ويكي پديا داردگوگلاين سرويس جديد 
البته تغييرات . توان به واسطه تبليغات شبكه هوشمند فرصتي براي كسب منافع مالي ايجاد نمود همچنين مي.  استيكس

 به هيچ google Knollدر . پذير كرده است بي نام و نشان ويكي پديا، مقاالت آن را از حيث صحت بيش از پيش آسيب
مكان ويرايش وجود نخواهد داشت بلكه تمام وظايف ويرايشي و تنظيمات به وسيله نويسندگان مقاالت صورت وجه ا

  .گيرد مي
نوشتن ترغيب  نمودن نويسندگان در سود حاصل از تبليغات اين مقاالت، آنها را به تالش گوگل آن است كه با سهيم
  .االت كاربران را براي شركت فراهم آوردالمعارفي غني از مق كرده و با ايجاد اين انگيزه دايره

 .عنوان يك ابزار مفيد در كالسهاي درس، مورد استفاده اساتيد و دانشجويان قرار گيردبه  دتوان ارف ميعالم اين دايره

                                                 
  ) کتابخانه دانشکده هنر نيشابورکارشناس(سمانه رحمانی  -٧



 8موتور جستجوي مجله هاي انالين
  

باشد كه  ي مي يك موتور جستجوي رايگان علم OJOSE (online Journal Search engine)موتوي جستجوي 
در اين . سازد سوالت خود را تنها با يك عبارت جستجو از پايگاههاي مختلف اطّالعاتي جستجو نمايد كاربر را قادر مي

 60تواند انتشارات علمي مانند مقاله مجالّت، گزارشهاي تحقيقاتي، كتابها و غيره را از طريق  موتور جستجو كاربر مي
  .ي، دانلود و يا خريد كندتي مختلف بازيابعاپايگاه اطال

 توان كليد مده، مي   زبان بيشتر اين پايگاههاي اطالعاتي انگليسي است، اما با امكاني كه در اين موتور جستجو فراهم آ
  . خود را به تمامي زبانهاي زنده دنيا ترجمه كرد واژه مورد نظر

در اين قسمت .  وارد نماييد Look for را در قسمت براي جستجو در اين موتور جستجو ابتدا بايد كليد واژه مورد نظر
 استفاده نماييد و اگر در بين دو كليد واژه از هيچ عملگري استفاده نشود، and /or/ notمي توانيد از عملگرهاي بولي 

  .باشد مي   andبه منزله استفاده از عملگر 
 نام ييد، به اين صورت كه با كليك بر روي دايرة كناردر مرحله بعد بايد پايگاه اطالعاتي موردنظر خود را انتخاب نما

  .انتخاب كنيد آن را توانيد  پايگاههاي اطّالعاتي مي
  . اشاره كرد.. مي توان به اريك، مدالين، اسكوپوس و پايگاههاي اطّالعاتي موچود در اين موتور جستجو از جمله 

از طريق اين .... ول، آكسفورد، اشپرينگر، وايلي و همچنين سايت مجله هاي ناشرين معتبري همچون السوير، بلك 
  . سايت قابل جستجو مي باشد

عالوه بر موارد فوق امكان جستجو در كتابهاي آنالين و منابع مرجع نيز از طريق اين موتور جستجو امكان پذير مي 
  .باشد

                                                 
  )کارشناس ارشد مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(  الدن قزلی - ٨



  9مراقبت از كودكانتان: كنترل اينترنت
 

در حاليكه يك روز صبح مراقب او بودم ذهنم پريشان .  دختر زيبايي شديممن و همسرم در اكتبر سال گذشته صاحب
مطمئنا مهارتهاي كامپيوتريش وقتي كه نوجوان شود از من بهتر . شد من فكر كردم كه اگر بزرگ شود چه خواهد شد

 من به اين فكر چون بسياري از متخصصان كودكاني دارند كه از اينترنت استفاده مي كنند) يا حتي زودتر(خواهد شد 
افتادم كه ببينم چگونه ما به عنوان والدين مي توانيم از كودكانمان در برابر بسياري از خطرات اينترنت محافظت كنيم 
اكثر ما از بخش تاريك اينترنت آگاهيم آيا اكثر ما مي دانيم كه چگونه از كودكانمان در برابر اين بخش تاريك و 

 سال آينده به چه شكلي خواهد بود وحشتناك است 10 پيش بيني اينكه اينترنت در مشكالت آشكار آن مراقبت كنيم؟
من به قدر كافي از حضور . فكر كردن درباره نياز دخترم به حفاظت مخصوصا براي شكارچيان بچه ها ترسناك است

ه چيزي استفاده  سال آينده از چ10وي در جامعه مي ترسم چه برسد به درهاي بسته در كامپيوتر شخصي خانه در 
خواهد كرد؟ فعال من در خانه اينترنت ندارم ولي شايد در آينده بخواهم داشته باشم هم چنانكه تكنولوژي پيشرفت مي 

  .كند من مطمئنم كه مانند تلفن استفاده از آن اجتناب ناپذير است
. اي اينترنت محافظت كنممن مي خواهم از خانواده ام از در معرض قرار گرفتن اين باتالق بصري و شكارچي ه

بنابراين من به كساني كه مي خواهند از خانواده شان در برابر خطرات اينترنت محافظت كنند، رهنمودهايي زير را 
  .پيشنهاد مي كنم

اين شامل گذراندن زمان با آن ها وقتي . وقتتان را با كودكتان بگذرانيد تا مطمئن شويد كه قرباني نمي شود .1
ستفاده مي كنند، مي شود يك روش براي فهميدن مسيري كه كودك مي رود گذراندن بيشتر كه از اينترنت ا
گفته مي شود بهترين روش براي رسيدن به زمان كيفي با كودكان، گذاشتن وقت كمي با . وقت با اوست

  .آنهاست
كنند چنين نرم افزار خاص بخريد بعضي نرم افزارها كلمات خاص كه سوال برانگيز هستند را سانسور مي  .2

 .برنامه هايي مفيد مي باشند زيرا نمي توان هميشه با كودكان بود

 :بهره گيري از منابعي كه در اينترنت وجود دارند برخي از اين منابع عبارتند از .3
http://www.netpurents.org 

ده مي كنند اين سايت درصدد است تا منابعي را براي آن دسته از منبعي براي والدين است كه از اينترنت استفا
  .والديني كه مي خواهند كودكشان را از منابع آن الين نامناسب حفظ كنند فراهم نمايد

Librarians guide to cyperspace for parents and kids 
www.ala.org/parentspage/greatsites/ 

 سايت بزرگ براي كودكان و والدينشان 50اين سايت كه توسط انجمن كتابداري امريكا منتشر گرديده شامل 
  .اين سايت ها به علت جالب بودن، سرگرم كننده بودن و آموزشي بودن انتخاب شده اند. است

Parents Guide to information super high way 
www.childrenspartnership.org/parentguide/parentguide.html 

اين سايت معرفي قدم به قدم دنياي كامپيوتر . اين سايت شامل قوانين و ابزارهايي براي خانواده هاي آنالين است
اين سايت از ديد . اين ابزارها در مدرسه و خانه مي توانند استفاده شوند.  و رسانه استو شكل هاي جديد محيط

  .والدين حرف مي زند و چگونگي استفاده از سايت را مشخص مي كند

                                                 
  )کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(فريبا شگفته  -٩
  : اين مقاله ترجمه بخشی از مقاله زير می باشد-

Internet control: protecting your children. Mark Hansen. professional safety, 43 (4). 



Platform for internet content selection (www.w3.org/ptcs) 
عه راه حل هاي فني در جهت حفاظت از اين سايت شامل اطالعاتي از ائتالف چند شركت است كه براي توس

اگر چه براي كمك به معلمان و والدين براي كنترل طراحي شده اين سايت شيوه هاي طبقه . كودكان كار مي كنند
  .بندي كردن را در اختيار مي گذارد

Child safety on the Internet (www.voicenet.com/~cranmer/censorship.html.) 
ي اخير در آمريكا براي سانسور كردن و محدود كردن تبادل آزاد اطالعات را روي اينترنت اين سايت تالش ها

  . مطالب كليدي در اين سايت را مي توان اينگونه بيان كرد. نشان مي دهد
ما نگراني هاي به حق والدين، معلمان، كتابداران، مديران مدرسه و ديگران را نسبت به مواد مربوط به  - 1

ينترنت كه ممكن است كودكان به طور تصادفي يا عمدي به آنها دسترسي پيدا كنند را درك بزرگساالن در ا
  .مي كنيم

راه هاي موثري براي رسيدگي به مشكل مواد نامناسب و ناخواسته وجود دارد و به كودكان و دانش  - 2
 .آموزان در همه سنين اجازه مي دهد كه در تجربيات آموزشي مثبت در اينترنت شركت كنند

والدين مي توانند به كودكانشان رفتار سالم در اينترنت را آموزش دهند همچنانكه به آنها ياد مي دهند چگونه  - 3
 .با خطرات موجود در دنياي واقعي مواجه شوند

مدارس بايد سياست هاي قابل قبولي را توسعه دهند كه رهنمودهاي واضحي براي رفتار قابل قبول و غير  - 4
 .قابل قبول ارائه دهد

 .والدين نگران بايد نرم افزار قفل گذار براي كنترل دسترسي به سايتهاي نامناسب نصب كنند - 5

 Safesurfهمچنين اين گروه يك سيستم .  سازماني است كه به ايجاد امنيت شبكه براي كودكان اختصاص دارد
 (www.safesurf.com/index.html). نمره گذاري را ارائه داده است

كودكان بايد . ما معتقديم كه بايد استانداردها در فضاي مجازي اجرا شوند:  عبارتست ازsafesurf ياصول اساس
والدين بايد اين انتخاب را داشته باشند، كه كودكانشان را همانطور كه مناسب مي . در اينترنت محافظت شوند

بديهي است نظرات .  مي شودجامعه آنالين از فرهنگ هاي بسيار مختلف از سراسر جهان ايجاد. بينند بزرگ كنند
تنها راهي كه به . اختيار و انتخاب والدين محترم تنها پاسخ به اين مشكل است. در سطوح قابل قبولي متفاوتند

آزادي انتخاب خواهيم رسيد، به كار بردن استاندارد درجه بندي اينترنت است اين سايت همچنين نرم افزاري را 
  .جهت دانلود دارد

Cyberangels(http://www.cyberangels.com/) 
 هدف اصلي "اختيار دادن به كاربران اينترنت از طريق آموزش بهداشت اينترنت": اظهاريه اين گروه اين است

cyberangelsآموزش به كاربران جديد وبي تجربه در همه جنبه هاي بهداشت اينترنت است .  
  چيان آنالينحفاظت كودكان از شكار) 1:  هدف اين گروه عبارتست از- 4
  آموزش و آگاهي رساني و جلوگيري از جرايم اينترنتي) 2
  كمك به توقف داد و ستدهاي آنالين و تصاوير تحريك آميز براي كودكان) 3
  حمايت از قربانيان به دام افتاده و آزار ديده آنالين) 4
  

همچنانكه . م ها استفاده مي شوداز درجه بندي سايت هاآگاه باشيد اين درجه بندي مانند چيزي است كه براي فيل
زمان مي گذرد احتماال جايگزين هاي ديگري براي تامين سالمت در اينترنت كشف مي كنم شايد روزي سيستمي 



چنين سيستمي شايد به . داشته باشيم كه با صدا فعال شود، صدا را تشخيص دهد و داراي هوش مصنوعي باشد
  .ايمان از خطرات اينترنت عمل كندعنوان نگهباني براي حفاظت از خانواده ه

تا زماني كه بتوانيم چنين سيستمي را ايجاد كنيم مي بايست به طور ساده كارهاي خودمان يعني همان روش 
  .قديمي راهنمايي و هدايت والدين را در پيش داشته باشيم

  



  10 چند سايت در زمينه معماري و شهرسازيآشنايي با
  

اكز آموزش عالي در رشته هاي عمران، معماري و شهرسازي در اين بخش به در راستاي گسترش روزافزون مر
  . چند سايت فارسي در اين حوزه اشاره مي شود

  
  com.afshinsalari.www                                  : آموزش دروس تخصصي عمران

صي عمران همراه با نرم افزارهاي مربوط، آزمون هاي مرتبط، جزوات درسي، وب سايت آموزشي دروس تخص
  سواالت امتحاني و بانك اطالعاتي در مورد رشته مهندسي عمران

  
  

 com.iransaze.www       وب سايت تخصصي مهندسي عمران         

رتبط با مهندسي عمران از قبيل مقاالت تخصصي و صنفي، نقشه و جزييات در اين سايت مي توان به مطالب م
ساختماني، كتاب و جزوات رايگان فارسي و التين، نرم افزارهاي تخصصي و غير تخصصي مهندسي عمران، نمونه 
ر سواالت آزمونها و امتحانات مهندسي عمران، اخبار عمراني، فيلم و عكس آموزشي، و بسياري مطالب مفيد ديگ

  .دسترسي پيدا كرد
  
 

  html.index/Architecture/com.iranonline.www                         مهندسان ايران

  مي باشد....شامل مقاالت متعدد در رشته هاي عمران، معماري، برق و 
  

   com.nemoneh.architect.www                                                معمار و معمار نمونه   
 .داراي مطالب متنوع در زمينه معماري مي باشد

 

                                                 
  ) مشهدکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسیمرکز اطالع رسانی و دانشجوی رشته کتابداری و کارمند ( زهرا قدمگاهی - ١٠



   11E-PRINT Networkمعرفي پايگاه  
http://www.osti.gov/epsearch/  

 پوشش .شامل مقاالت تمام متن، و نيز چكيده مقاالت است و آغاز شده است1990      فعاليت اين سايت از سال
بيولوژي، پزشكي، بيوتكنولوژي ، شيمي، كامپيوتر، علوم مهندسي و فيزيك، سوخت فسيلي، : موضوعي آن شامل 

  . مي باشد.... منابع انرژي تجديد شدني، و 
   . موضوع قابل انجام استعنوان و, جستجو به صورت ساده، بر اساس نام نويسنده

    همچنين در اين سايت امكان انتخاب پايگاههاي مختلف موضوعي و نيز انتخاب سازمانها، دانشگاههاي تحت پوشش 
  about us  بخش در. در تمام صفحات مي تواند يك راهنماي كامل براي مراجعان باشدHelpمنوي . امكانپذير استنيز 

مي توانيم نيز و نيز پاسخ سواالت احتمالي را آن ارائه شده وص سايت و امكانات توضيحات مفصل و جامعي در خص
  .بيابيم

 در كنار عنوان باشد Html, pdfچنانچه نماد . مايش داده مي شودن تفكيك هر موسسه و يا دانشگاه نتايج جستجو به  
 مقاله هاها به چكيده و اطالعات كتابشناختي  مي توانيم در اختيار داشته باشيم، در غير اينصورت تنرا مقاله كامل متن 

  .مي باشددر اين سايت دسترسي 
 
 

                                                 
  ) مشهدکارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی(اکرم سلمانی صفا  -١١


