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 2 نغخه پضوهیار نزم افشار نصة و فعال عاسی خزیذ، راهنوای

 

 ؛ٍب ػایر خظٍّیاسهشاخؼِ تِ   .1

 ؛«خشیذ آًالیي»ش سٍی کلیک ت .2

 ؛کٌیذ کلیک "1پژٍّیاس خشیذ ٍ دسیافت"تش  «2خظٍّیاس» یؼٌی اٍل هَسد اص .3

ؿوا تِ  ،کٌیذ ا اًسخابس «خیش»کِ اگش « ام کشدُ خظٍّیاس سا خشیذاسی 5/1یا  1قثال ًؼخِ »ؿَد کِ  خشػیذُ هیاص ؿوا  .4

  طی کٌیذ؛ ًسخاب هی کٌیذ، هشاحل صیش ساسا ا« تلِ»اگش  اها ؛خظٍّیاس ّذایر هی ؿَد 2كفحِ خشیذ ًؼخِ 

 خشیذ كَسذ دس ٍ خؼسی خشیذ كَسذ دس خظٍّیاس دی ػی خـر  ؿذُ دسج )ػشیال خظٍّیاس افضاس ًشم ػشیال ؿواسُ ثثر .5

 ؛(اسػالی ػشیال ؿواسُ هـاّذُ ٍ خظٍّیاس اسػالی ایویل تِ هشاخؼِ تا آًالیي

 ؛«2 خظٍّیاس» ًلثی ًؼخِ ًلة ٍ دسیافر .6

 ى، زٌْا کافیؼر ًؼثردس كَسذ ًلة تَد کٌیذ) یا سٍصآهذػاصی فایشفاکغ ٍ کشٍم سا ًلةالصم اػر هشٍسگشّای  حال .7

ِ سٍصآهذػاصی ِ هشٍسگش ىآ  ت ِ آخشیي ًؼخ ِ ػایر  ایٌداًةاقذام کٌیذ)خیـٌْاد  ت ِ ت ٍ  /http://filehippo.comهشاخؼ

 ؛یکی اص هشٍسگشّا سا خْر داًلَد ٍ سٍصآهذػاصی اًسخاب کٌیذ( ،تؼسِ تِ ًیاص ٍ browsersػشتشگ  کلیک تش سٍی

ّش یک  تش سٍی ًشم افضاس دس كفحِ دػکساج کلیک کٌیذ زا ًشم افضاس اخشا ؿَد، ػدغ اص ػور چح« 2 خظٍّیا»تش آیکَى   .8

تش سٍی   -تشد خَدکاس هٌاتغ خْر دسٍى-کاس افضًٍِ خظٍّیاس  تا ایي ( کلیک کٌیذ؛ٍ اخشا اص آیکَى هشٍسگش)کشٍم، فایشفاکغ

 هشٍسگشّا ًلة هی ؿَد.

 خؼسدَ ٍخْر  ًؼخِ هؼسقل ًشم افضاس تاؿیذ، االى هی زَاًیذ اص هشاحل تاال سا تذٍى اؿکال طی کشدُاگش ؿوا زواهی    .9

 اػسفادُ کٌیذ. اقذام دس خظٍّیاس هٌاتغ رخیشُ
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 آهوسػ پضوهیار ته ستاى عاده

 هجوَعِ ساصی

هدوَػِ ػاصی، ؿیَُ گشدآٍسی هَاد ٍ هٌاتغ تِ كَسذ هٌظن ٍ قاتل دػسشع تشای اػسفادُ ّای آزی اػر.ایي ٍیظگی دس خظٍّیاس اص 

هسوایض ٍ تش اػاع ًظن الفثایی ٍ ػلؼلِ هشازثی ٍ ًوایؾ ٍیظگی ّای آى دس ػسَى ّاای   طشیق ػاخسي هدوَػِ ّا دس خَؿِ ّای
 .تؼذی قاتل دػسشع اػر

ّا ّش ًاَع هٌثاغ هاًٌاذ کسااب، هقالاِ،       ػاصی کٌیذ. ایي آیسن رخیشُ« خظٍّیاس»افضاس  زَاًیذ ّش ًَع آیسن سا دس ًشم ؿوا تِ ساحسی هی
ًاهِ، اسائِ، تشًاهاِ زلَیضیاًَی،    ٍب، اثش ٌّشی، فیلن، كذا، ًقـِ، ٍیذئَ، ػٌذ، خادکؼر، خایاىی  ی هدلِ، كفحِ سٍصًاهِ، قشآى، هقالِ

 .ؿَد تشًاهِ سادیَیی، گضاسؽ، ًاهِ، ًقـِ، هدؼوِ، قاًَى، گضاسؽ، ایویل، ثثر اخسشاع ٍ... سا ؿاهل هی

افضاس قاتل ؿٌاػایی اػار، دس   لفی کِ تشای ًشمّای هخس ّا ٍ خایگاُ ػایر گًَِ اػر کِ ٌّگام خؼسدَ دس ٍب ػولکشد ایي تخؾ ایي

زَاًیذ آیسن هَسد ًظش سا .دس  ؿَد. تا کلیک سٍی آى هی ای کِ هسٌاػة تا اًَاع آیسن، ؿکل هسفاٍزی داسد ًوایاى هی ًَاس آدسع، ًـاًِ

ُ کٌیذ. دس ایي تخؾ ًشم ِ رخیش ػایر، گضاسؽ، فیلن،  ٍب ، هقالِ، ّا تا اؿکال هخسلف ؿاهل کساب افضاس قادس تِ ؿٌاػایی آیسن کساتخاً

 .ػکغ ٍ ... اػر

 زاَاى هقالاِ سا دس   ؿَد ٍ خغ اص کلیک تش سٍی آى های  دس هٌَی تاالی كفحِ ظاّش هیتِ طَس هثال تشای رخیشُ یک هقالِ،ًواد 
 3 ٍ 1. زلَیش کساتخاًِ رخیشُ کشد
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 ساصهاًذّی

ّای  ٍخَی ایي اػٌاد یا خیام ای کِ تشای کؼاًی کِ دس خؼر گًَِ ّا، ٍ اػٌاد تِ هٌاتغ ٍ هحسَای آى، ٍیظگی عبقِ بٌذیٍ  تَصیف

ّا، زشزیة  ایي ٍیظگی دس خظٍّیاس اص طشیق اخسلاف تشچؼة، یادداؿر ;ؿًَذدستشس پزیش ٍ قابل باصیابیًْفسِ دس آًْا ّؼسٌذ، 

 (Tan  ٍLiu، 2015)ػرّا هیؼش ا الفثایی ٍ اهکاى خؼسدَ ّش یک اص آى

ی خذیذی سا هسٌاػة تا ًیاص خَد ایداد کٌیذ. خغ اص رخیاشُ آیاسن دس ایاي هدوَػاِ      ّا اتسذا تایذ هدوَػِ دّی آیسن تشای ػاصهاى
ایؾ ّاا سا ٍیاش   ّا تشچؼة اخسلاف داد ٍ آیسن زَاى تِ آى زَاًیذ تشای ّش آیسن تِ طَس خذاگاًِ یادداؿر تٌَیؼیذ. ّوچٌیي هی هی

Hu ،Zhang ،Wang  ٍPal)ّای هخسلف رخیشُ کشد ّا سا دس هدوَػِ زَاى آیسن کشد. تا اػسفادُ اص کـیذى ٍ اًذاخسي هی aci os ،

 (1380 ،ًَسٍصی چالکی)(2015
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 استٌاددّی

اص   ی ػلوی تاشای تااال تاشدى اػسثااس هقالاِ، اػاسٌاد       ّا افضاس اػسٌاددّی اػر. دس ًَؿسي هقالِ ّای تؼیاس هْن ایي ًشم یکی اص قاتلیر

ِ هٌاتغ هَسد اػسفادُ دس ؿکلاّویر صیادی تشخَسداس اػر. ا ؿَد ٍ  هیتِ اثش زألیفی یا زحقیقی اػسثاس تخـی تاػث ، گیشی اثش سخاع ت

ِ هخاطثاى تِ ػشچـذ اّکاس هٌاػثی تشای ّذایؿاَد، س  هَسد اػسٌاد کِ دس خایاى هسي خذیذاس هی  ، فْشػر هٌاتغاص ػَی دیگش ی  ها
 .دس هسي اكلی اػرؿذُ  اسائِّای  ّا ٍ دادُ فسِیا، ّا اكلی اًذیـِ

افضاس تِ ّش یک اص هٌاتغ هَخَد دس کساتخاًِ اػسٌاد کاشد. ػاالٍُ تاش ایاي      زَاى اص طشیق ًشم دّی، هی ػاصی ٍ ػاصهاى خغ اص هدوَػِ

 ُ زشتیار هاذسع ٍ .... ٍخاَد     اهکاى اًسخاب ؿیَُ اػسٌاددّی ًٍکٍَس،ؿیکاگَ ٍ ای خی ای ٍ خاتاى ًاهِ ّای داًـگاُ زْشاى، داًـاگا
تاِ اػاسٌاد دسٍى هسٌای ٍ     (ّاا )زلاَیش صیاش    زَاى تا هـخق کشدى ّش کذام اص ؿیَُ خشداص ٍسد هی داسد.تا ًَؿسي هقالِ اص طشیق ٍاطُ

 هسٌی خشداخر تشٍى

فلل، یا اًسْای هسي دسج اػسٌاد دسٍى هسٌی : دس ایي ًَع اػسٌاد، ػٌذ هَسد اسخاع دس خایی خاسج اص هسي، اػن اص خاییي كفحِ،خایاى 

 .کٌذ ٍ ًوادی، ػٌذ هَسد ًظش سا هـخق هی  ؿَد ٍ دس هسي زٌْا ًـاًِ هی

خایااًی تاا ػٌاَاى    تخؾ دس هسٌی  اطاّلػاذ زکویلی دس خلَف ّشیک اص اػسٌادّای دسٍى اػسٌاد تشٍى هسٌی : دس ایي ًَع اػاسٌاد  

 .ؿَد رکش هیفْشػر هٌاتغ 
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 افضاس اهکاًات ًشم

 دّی اطالػاذ اًک اطالػازی زحر ػٌَاى کساتخاًِ خذیذ تشای ػاصهاىایداد ت .1

 افضاس ّای هَسد ًیاص دس ًشم ؿٌاػی کساب رخیشُ کساب .2

 ... رخیشُ كفحاذ ٍب، اثش ٌّشی، فیلن، كذا، ًقـِ ٍ .3

 PDF ٍ Word ّا تِ كَسذ رخیشُ فایل .4

 ؿذُ اخسلاف تشچؼة خذاگاًِ تِ ػٌاٍیي رخیشُ .5

 ػٌَاى هٌثغ اطالػازیایداد یادداؿر تشای ّش  .6

 ؿذُ ّای رخیشُ خؼسدَ دس ػٌاٍیي ٍ تشچؼة .7

 (ISBN ّای هخسلف تا ؿٌاػِ هَسد ًیاص )هاًٌذ رخیشُ ػٌاٍیي ٍ آیسن .8

 RTF ،PDF ٍ HTML گضاسؽ گیشی اص هدوَػِ ٍ کساتخاًِ تِ كَسذ .9

 کساب دس حَصُ ػلَم اػالهی 43000اهکاى دػسشػی تِ کساتخاًِ ًَس تا تیؾ اص  .10

 ّا ّا ٍ کساتخاًِ ػی تِ فْشػراهکاى دػسش .11

 ًظیش ًام ًَیؼٌذُ، ػٌَاى ٍ غیشُ) PDF خؼسدَی خَدکاس فشادادُ .12

 ؿذُ ٍ حفظ آیسن هْن ّای حزف تاصیاتی آیسن .13

 ًگاسی تش سٍی آى قاتلیر رخیشُ کشدى كفحِ ٍب ٍ یادداؿر .14

َاع فایل رخیشُ ٍ طثقِ .15 ًَذّای هشتَط تِ PDF ّا اػن اص تٌذی ًا  هَضَع هَسد ًظش ّا، زلاٍیش ٍ حسی خی

 ّا خؼسدَی ػشیغ زواهی هطالة ٍ یادداؿر .16

َلر دس اسائِ ًسایح زحقیقاذ .17  قالة داس کشدى ًسایح ٍ هطالة خشٍخی دس یک فایل ٍاحذ تشای ػْ

 Endnote ّای خشٍخی خـسیثاًی اص ػثک .18

 ّا ؿذُ ٍ ادغام آى ّای زکشاسی رخیشُ اهکاى زـخیق آیسن .19

 افضاس زَػط ًشم اهکاى خـسیثاى گیشی تِ كَسذ خَدکاس .20

 اهکاى اػسٌاد تِ فیلذ قشآى .21
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 های دارای نغخه آسهایشی نکات نصة تزای عیغتن

سا تاش سٍی فایشفااکغ ٍ تشًاهاِ ٍاطُ خاشداص ٍسد خاَد ًلاة       « خظٍّیاس»، ًؼخِ آصهایـی 1کاستشاًی کِ قثل اص دػسشػی تِ ًؼخِ 

 :اًذ هَاسد صیش سا اًدام دٌّذ داؿسِ

 ٍ تؼسِ کشدُ ٍ هدذد ساُ اًذاصی کٌیذ حسوا فایشفاکغ خَد سا تؼذ اص ًلة تاص .1

ّای کساتخاًِ سا تشای تْشُ تشی اص اهکاًاذ کاهل  دس کساتخاًِ خظٍّیاس تش سٍی فایشفاکغ سفسِ ٍ اص هؼیش آدسع صیش هسشخن .2
 سٍصآهذ ًواییذ

افضًٍاِ   (Microsoft Word) تشای تْشُ تشی کاهل اص اهکاًاذ خظٍّیاس دس تخؾ اػسٌاددّی دس ٍسد، اص هؼیش صیاش دس ٍسد  .3

 خظٍّیاس سا سٍصآهذ ًواییذ

زٌظیواذ/ تشگِ ػوَهی / دس ٍػط كفحِ تخاؾ هسفشقاِ گضیٌاِ    «/ کاسّا»هؼیش سٍصآهذػاصی هسشخن ّا: خظٍّیاس/ػالهر چشخذًذُ 

 سا کلیک ًواییذ« سٍص آهذػاصی ّن اکٌَى اًدام ؿَد»

زٌظیواذ/تشگِ اػسٌاد/قؼور ٍاطُ خشداص/ًلة هدذد سا «/اسّاک»هؼیش سٍصآهذػاصی افضًٍِ خظٍّیاس دس ٍسد: خظٍّیاس/ػالهر چشخذًذُ 

 یذ.کلیک کٌ

 تانک اطالعاتینکات هزتوط ته 

زاى، صهاًی کِ ؿوا تشای تااص   ّای دسدػسشع« خظٍّیاس»فایشفاکغ ٍ « خظٍّیاس»یا تؼذ اص زغییش تیي « خظٍّیاس»خغ اص ًلة هدذد 

زاش اص ًؼاخِ گزؿاسِ     قذیوی «خظٍّیاس»سا هـاّذُ کٌیذ : ایي ًؼخِ اص ػؼی کٌیذ،هوکي اػر خیغام خطای صیش « خظٍّیاس»کشدى 

اسزقاء دّیاذ. ایاي   « سٍصآهذ ػاصی ّن اکٌَى اًدام ؿَد» سا تا صدى دکوِ  «خظٍّیاس»تاًک اطالػازی ؿوا اػر. لطفا آخشیي ًؼخِ 
. تاا اػاسفادُ اص سٍصآهذػااصی اطالػااذ     اص ًؼخِ ّاای قثلای اػار   « خظٍّیاس»خیام ًاؿی اص زالؽ تشای اػسفادُ اص یک خایگاُ دادُ 

 .ؿَد کساتخاًِ ؿوا حفظ هی

 آهوسػ افشونه فایزفاکظ

 «پژٍّیاس»قاب 

ؿَد. تا کلیک سٍی ایاي ػالهار    ظاّش هی« خظٍّیاس»افضاس  تؼذ اص ًلة ًشم افشاص دس گَؿِ ػور چح هشٍسگش فایشفاکغ ػالهر ًشم

ِ  ( دس ًیو1ِ)زلَیش « خظٍّیاس»قاب  تا اًسخاب هشص تیي  .ؿَد کِ ایي قاب ؿاهل ػِ ػسَى اطالػازی اػر ًوایاى هیی خاییٌی كفح

ّا سا تِ دلخَاُ زغییش دّیاذ. خْار کساتخاًاِ ٍ     زَاًیذ اًذاصُ ّش یک اص تخؾ ّا هی ّا زَػط ًـاًگش هَع ٍ حشکر دادى آى ػسَى

 افضاس قاتل زغییش اػر ًوایؾ خظٍّیاس دس قؼور زٌظیواذ ، تشگِ ػوَهی ًشم
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 وایص قاب پژٍّیاسً

 

 عتوى اول قاب پضوهیار 

ٍ دػسِ  ِ ؿَد. کساتخاًِ ًَس سا تایذ فؼال  ّای ایدادؿذُ ٍ کساتخاًِ ًَس ًوایؾ دادُ هی تٌذی الفثایی هدوَػِ دس ػسَى یک، کساتخاً

قؼور قاتل هـاّذُ اػر. ّایی کِ تِ ّش آیسن اخسلاف دادُ ؿذُ دس ایي  ًواییذ، کِ دس اداهِ زَضیح دادُ ؿذ. ّوچٌیي تشچؼة

 ّا خؼسدَ ًواییذ ّا سا تش اػاع تشچؼة زَاًیذ آیسن دس ایي قؼور هی



9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتوى دوم قاب پضوهیار

ضَد. با اًتخاب ّش هجوَعِ یاا   ّا ًوایص دادُ هی ّای هَجَد دس آى ّا ٍ آیتن دس ایي ستَى اعالعات هشبَط بِ هجوَعِ

 ضَد سکَسدّای هَجَد دس آى قسوت دس ایي ستَى یا دس ستَى هیاًی ًوایاى هی صیشهجوَعِ ایجاد ضذُ دس ستَى یک،
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 .زَاًیذ اطالػاذ قاتل ًوایؾ اص قثیل ًَع، ػال ًـش، ًاؿش، صتاى ٍ ... هشتَط تِ ّش آیسن سا اضافِ یا کن کٌیذ هیتا کلیک سٍی 

 عتوى عوم قاب پضوهیار

ؿَد. چْااس تشگاِ دس تااالی ایاي      دس ػسَى دٍ اًسخاب ؿذُ ًوایؾ دادُ هیدس ایي ػسَى اطالػاذ ٍ خضئیاذ یک سکَسد خاف کِ 
 ّای هخسلفی دػسشػی خیذا خَاّیذ کشد ّا تِ قاتلیر ػسَى ٍخَد داسد کِ تا کلیک سٍی آى

 ؿَد. ایي اطالػاذ قاتل زغییش ٍ ٍیشایؾ اػر دس تشگِ اطالػاذ، اطالػاذ هشتَط تِ آیسن اًسخاب ؿذُ ًـاى دادُ هی
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 ػسَى ػَم اص یادداؿرزلَیش ػشتشگ 

   

  

  

  

  

 

 ػشتشگ تشچؼة اص ػسَى ػَمزلَیش 

ّای هشزثط تا آیسن اًسخاب ؿذُ سا اسزثااط دّیاذ. تاا کلیاک سٍی افاضٍدى اتساذا        زَاًیذ آیسن تا کلیک سٍی تشگِ هشزثط، ؿوا هی   
ّا تیي هٌاتغ خاَد اسزثااط    زَاًیذ تا اًسخاب آى ؿَد کِ هی ًوایاى هی« خظٍّیاس»ّای رخیشُ ؿذُ دس کساتخاًِ  ای اص هدوَػِ خٌدشُ

 .هَضَػی تشقشاس کٌیذ

 ػشتشگ هشزثط اص ػسَى ػَمزلَیش 
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 ػشتشگ هشزثط اص ػسَى ػَماداهِ زلَیش 
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 آهوسػ افشونه پضوهیار در واصه پزداس ورد

 word دستشسی بِ افضًٍِ پژٍّیاس دس     

ِ  « خظٍّیاس»تش سٍی هشٍسگش فایشفاکغ تشگِ « خظٍّیاس»افضاس  تؼذ اص ًلة ًشم خاشداص ٍسد افاضٍدُ    ّاای ٍاطُ  تِ كَسذ خَدکاس تاِ تشگا

زاَاى اص هٌااتغ    ؿَد کِ تِ کواک آى های   خشداص ٍسد هاًٌذ ؿکل صیش ایداد هی دس ًَاس اتضاس ٍاطُ Pajoohyarؿَد. ایي تشگِ تا ًام  هی
 ٌّگام ًَؿسي هقالِ اػسفادُ کشد« خظٍّیاس»اتخاًِ هَخَد دس کس

 
 :ضاهل هَاسد صیش هی ضَد« پژٍّیاس»افضاس  ابضاسّای هَجَد دس افضًٍِ ٍسد ًشم

 

 چٌیي تشای ٍیشایؾ سکَسد دسج ؿذُ هقالِ کاستشد داسًذ ّای اػسٌادی، تشای دسج یک سکَسد کساتخاًِ دس هقالِ ٍ ّن آیکي

 

 سًٍذ کاس هی ایداد فْشػر هٌاتغ ٍ اػوال زغییش هَسد اػسفادُ دس هقالِ تِ ّای کساتٌاهِ تشای آیکي 
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 ؿَد ؿذُ دس هقالِ تِ هٌظَس اػوال زغییشاذ ایدادؿذُ دس کساتخاًِ اػسفادُ هی سٍصسػاًی سکَسدّای دسج آیکي تاصػاصی تشای تِ

 

 سٍد هقالِ تِ کاس هیًاهِ تشای زغییش قالة اػسٌاددّی تِ هٌاتغ هَسد اػسفادُ دس  آیکي ؿیَُ

 

 .کاستشد آیکي حزف کذ تشای حزف کشدى کذّای هشتَط تِ هٌاتغ اػر

 

 خشداص ٍسد اػر دس ٍاطُ« خظٍّیاس»ٍ ساٌّوای اػسفادُ اص « خظٍّیاس»آیکي ساٌّوا، هشتَط تِ هؼشفی 

 درج اعتناد

ؿَد. تا اػسفادُ اص ایي ًَاس اتاضاس،   تاص هی« خظٍّیاس»افضاس  ًشمخشداص ٍسد تا  ، اتضاس ساتط تیي ٍاطPajoohyarُ خغ اص کلیک تش سٍی تشگِ 

زَاى هٌاتغ هَخاَد دس کساتخاًاِ ایدااد     خزیش اػر ٍ هی تِ ساحسی اهکاى Pajoohyar اػسٌاددّی ٍ ایداد کساتٌاهِ دس ٌّگام کاس تا
 شدّا تْشُ ت سا فشاخَاًی ًوَد ٍ تشای دسج اػسٌاد اص آى« خظٍّیاس»افضاس  ؿذُ دس ًشم

ِ دس ٌّگام اػسٌادّای دسٍى ِ :تشای ایٌک ِ كَسذ فاسػی ًوایؾ دادُ ؿَد.تْسش اػر دس قؼور هسي ٍ تشٍى ًکس  option هسي اػذاد ت

words  سفسِ ٍ دس قؼورlanguage ٌِگضی context        ِسا اًسخاب ًواییذ.اص ایي خغ اػاذاد ٍ ًواایؾ هحساَای اطالػااذ ؿاوا تا

 .كَسذ كحیح خَاّذ ؿذ
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 ٍسد:بِ یک سکَسد جذیذ دس هحیظ دّی ادتٌاس هشاحل

 

ًواایؾ   هـااّذُ کاشد. خاغ اص هـااّذُ خایؾ     « ًوایؾ ٍیشایـاگش »زَاى تا کلیک تش سٍی گضیٌِ  ًوایؾ سکَسد سا ًیض هی خیؾ    

 . زَاًیذ گضیٌِ زأییذ سا کلیک کٌیذ هی

 پیص ًوایص کتابطٌاسی

ِ زأییذ، اػسٌاد سکَسد هسٌاػة تا هسي  ؿذُ دس اًسْای كفحِ )هاًٌذ ؿکل صیش( یا دس دسٍى ی اًسخاب ؿیَُ خغ اص کلیک تش سٍی گضیٌ

 .ؿَد ایداد هی
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ُ هی: صفحِ ّای ریل،قطؼِ ٍ ... سا دیذ کِ هسٌاػة  زَاى گضیٌِ ؿَد. خغ اص کلیک تش سٍی آى هی دس ایي تخؾ دٍ کلیذ كفحِ دیذ

ِ ًَع آیسن ٍ هٌثؼی کِ اػسفادُ هی ؿَد  اػسٌاد دس یک دایشُ الوؼاسف اص ریل یا هذخل اػسفادُ هی ًواییذ تِ طَس هثال)گاّی تشای ت

.تِ خاطش داؿسِ تاؿیذ کِ زغییشازی کِ تِ كَسذ دػاسی دس ایاي    ؿَد زَاى دسج ًوَد،کِ ایي زغییشاذ دیذُ هی (دس كَسذ ًیاص هی

 .سٍد قؼور یا یـًَذ ٍ خؼًَذ اضافِ ًواییذ تا صدى تاصػاصی اص تیي هی

 «پژٍّیاس»اعالعات جضئی دس  دکوِ صفحِ بشای دسج

ٌّگاهی کِ دس قؼوسی اص هسي، اص چٌذ هٌثغ اػسفادُ ؿذُ تاؿذ؛ ٍ تخَاّیذ دس یاک خشاًساض تاِ چٌاذ هٌثاغ       :ضیَُ چٌذ اسجاعی

خاب ایذ. قؼور دسج اػسٌاد، گضیٌِ چٌذ هٌثغ سا اًس ًاهِ خَد سا اًسخاب کشدُ خشداص ٍسد خغ اص ایٌکِ ًَع ؿیَُ اػسٌاد تذّیذ. دس ٍاطُ
فَلذس هَسد ًظش سا اص هدوَػاِ کساتخاًاِ اًسخااب ًواَدُ ٍ      1گشدد. طثق ؿواسُ  ًواییذ. خغ دس ًْایر خٌدشُ هطاتق ػکغ تاصهی

صًین؛ ٍ تاِ كاَسذ    اًسقال دّیذ؛ ٍ دس ًْایر زأییذ سا هی 3هٌثغ هَسد ًظش سا اًسخاب کشدُ ٍ تا فلؾ ػثض تِ ؿواسُ  2ّواًٌذ ؿواس 

 .آیذ هسٌی تِ ٍخَد هی دسٍىیک خشاًسض تا اػسٌاد 
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  گیشًذ ؿًَذ.دس یک خشاًسض قشاس هی دس ًْایر هٌاتغ دس حالی کِ،تا ًقطِ ٍیشگَل اص ّن خذا هی
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 ٍیشایص استٌاد

 

 .سٍد کاس هی هسي تِ ایي قؼور تِ هٌظَس اكالح یا زغییش اػسٌاد كَسذ گشفسِ دسٍى

ِ  هَع سا دس هحل اػسٌاد هَسد ًظش قشاس دّیذ. تا ایي کاس خغتشای اكالح یا زغییش اػسٌاد کافی اػر ًـاًگش  ی سًا  اػاسٌاد    صهیٌا

 .ؿَد هاًٌذ ؿکل صیش اص تاقی هسي هسوایض هی

 

 .زَاى زغییشاذ دلخَاُ سا اػوال کشد ؿَد ٍ دس ایي خٌدشُ هی خغ اص اًسخاب گضیٌِ ٍیشایؾ اػسٌاد، خٌدشُ صیش ظاّش هی 
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 .ؿَیذ هسي قشاس گشفسِ تاؿذ، تا خیغام خطای صیش هَاخِ هی َع دس قؼوسی غیش اص اػسٌاد دسٍىدس كَسزی کِ ًـاًگش ه : ًکتِ 

 

 ایجاد کتابٌاهِ

کاسسفسِ دس هسي زْیِ کاشد. کساتٌاهاِ سا تاا ػٌاَاى      ای اص هٌاتغ تِ زَاى ػیاِّ تا اػسفادُ اص گضیٌِ دسج کساتٌاهِ، هی: دسج کتابٌاهِ

 .اًذ ّای هـاتِ آى دس هسَى رکش کشدُ ٍ هأخز ٍ ػثاسذفْشػر هٌاتغ، فْشػر هأخز، هٌاتغ 

 

تشای ایداد کساتٌاهِ، ًـاًگش هَع سا دس قؼوسی کِ قلذ داسیذ کساتٌاهِ سا ایداد کٌیذ )کِ ػوَهاً دس اًسْای هقالِ یا فلل کسااب   
 .ؿَد ًوًَِ صیش ایداد هیای هـاتِ  ًاهِ اػر( قشاس دّیذ ٍ سٍی آیکي دسج کساتٌاهِ کلیک ًواییذ. تِ ایي زشزیة کساب
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 ٍیشایص کتابٌاهِ

 اػسفادُ کٌیذ« ٍیشایؾ کساتٌاهِ»تشای زغییش ٍ اكالح کساتٌاهِ اص آیکي  : ٍیشایص کتابٌاهِ

 

هٌثغ خَد سا اًسخاب ًواییذ ٍ ػدغ تا کلیک تش سٍی فلؾ کَچک ػثض سً  « ّای کساتٌاهِ هشخغ»تشای زغییش ٍ اكالح دس قؼور  
زَاًیذ هٌثغ هَسد ًظش سا اص ػیاِّ کساتٌاهِ خَد حزف کٌیذ یا تِ ّویي سٍؽ هٌثؼی سا اضاافِ   خٌدشُ قشاس داسد( هی )کِ دس تیي دٍ

 . ًواییذ
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 باصساصی

خاشداص سٍی   دس كَسزی کِ دس هـخلاذ هٌاتغ کساتخاًِ خَد زغییشازی اًدام دّیذ تشای اًدام ایي زغییشاذ دس هحیط ٍاطُ: باصساصی

 . تاصػاصی کلیک کٌیذًـاًگش 

 

خشداص كَسذ گشفساِ تاؿاذ تاا     هسٌی زغییشی دس هحیط ٍاطُ هسٌی یا تشٍى چٌیي دس كَسزی کِ ػوذاً یا ػَْاً دس اػسٌادّای دسٍى ّن 

دسع گشدًذ.ٍ اگش هٌثؼی سا دس کساتخاًِ زغییش دّیذ تِ طَس هثاال آ  اػسفادُ اص گضیٌِ تاصػاصی زغییشاذِ هزکَس تِ حالر اٍلیِ تاصهی

ایاذ دس ایاي قؼاور     ،ػال ًـش یا ّش هطلثی دیگش خغ اص کلیک تش سٍی تاصػاصی زغییشازی کِ دس کساتخاًِ خظٍّیاس خَد اًدام دادُ
 . اػوال خَاّذ ؿذ

ٍیاشایؾ  »ٍ تاشای زغییاش دس کساتٌاهاِ اص گضیٌاِ     « ٍیاشایؾ اػاسٌادّا  »زَخِ کٌیذ کِ تشای زغییش دس اػسٌادّا حسواً تایذ اص گضیٌِ 
 . اػسفادُ کٌیذ زا تؼذ اص تاصػاصی تِ حالر اٍلیِ تاصًگشدد« ٌاهِکسات

 تٌظیوات

ِ زغییش ؿیَُ اػسٌاد تاؿذ هی : تٌظیوات ِ ّش دلیلی ًیاص ت ِ ت ِ زٌظیواذ اػسفادُ کشد. تِ یاد داؿسِ تاؿیذ  دس كَسزی ک زَاى اص گضیٌ

كَسذ اػسفادُ اص گضیٌِ زٌظیواذ ٍ زغییش دس ؿایَُ اػاسٌاد،    کِ دس ّش هسي زٌْا اهکاى اػسفادُ اص یک ؿیَُ اػسٌاد ٍخَد داسد ٍ دس

 . ای کِ اًسخاب ؿذُ زغییش خیذا خَاٌّذ کشد زواهی اػسٌادّا تِ ؿیَُ
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 حزف کذ

چٌیي گضیٌِ حزف کذ اهکااى   ؿَد. ّن آسایی اػسفادُ هی اص گضیٌِ حزف کذ هؼوَالً دس خایاى ًَؿسِ ٍ تِ هٌظَس كفحِ : حزف کذ

 . ػاصد ّای هخسلف یک کساب( دس یک فایل ٍاحذ هیؼش هی چٌذ هسي سا کِ هٌاتغ هخسلفی داسًذ )هاًٌذ فللآٍسدى دٍ یا 

 

 هعزفی اختصاصی کارکزدها و قاتلیت ها: 

 ایجاد کتابخاًِ هجاصی

یک هدوَػِ خذیذ زحر ػٌَاى هَسد ًظش ایداد اًذاصی کٌیذ. تا کلیک سٍی ًواد  افضاس سا ساُ اتسذا ًشم : ایجاد کتابخاًِ هجاصی

 (.صیشًواییذ. )زلَیش 

 

رخیشُ کشد. ّش ًَع آیسن، تا « خظٍّیاس»زَاى دس  سا هی ...ّش ًَع هٌثغ هاًٌذ کساب، هقالِ، كفحِ ٍب، اثش ٌّشی، فیلن، كذا، ًقـِ ٍ  

 .ؿَد ًوادّای هسفاٍذ دس کساتخاًِ ًوایؾ دادُ هی

ِ طَس هثال، ًواد  ػٌذ، ًقـِ، كذا، فیلن، قشآى، كفحِ ٍب، خایاى ًاهِ،  تشای هقالِ،کساب، تشای ت

ایویل ٍ ....کِ تا کلیاک سٍی آى آیاسن هاَسد ًظاش تاِ       ًاهِ،تشًاهِ سادیَیی، تشًاهِ زلَیضیًَی، اسائِ، خادکؼر، 
 (.2هدوَػِ اضافِ خَاّذ ؿذ. )زلَیش 
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 های اطالعاتی ها و تانک ایگاهورود هناتع و هآخذ اس طزیق جغتجو در پ

َ دس ٍب ُ اص هشٍسگش فایشفاکغ ػثاسذ یا  : جستج دس كَسزی کِ ػالقوٌذ تِ افضٍدى آى تِ  .ػایر هَسد ًظش سا خؼسدَ کٌیذ ٍب تا اػسفاد

ِ ؿخلی خَدزاى ّؼسیذ سٍی ًواد  ای تِ  لحظِکلیک کٌیذ. كفحِ هَسد ًظش تِ ؿکل زلَیش « ػاخر آیسن خذیذ اص ایي كفحِ»هدوَػ

ای کِ هٌثؼساى دس آى قشاس داسد سا تیاتیذ، تا  دس كَسزی کِ ًیاص داؿسِ تاؿیذ، دس کساتخاًِ اكلی هدوَػِ  .هدوَػِ اضافِ خَاّذ ؿذ

 .ؿَد ّای ػسَى اٍل تا سً  صسد هـخق هی هٌثغ هَسد ًظش دس هدوَػِ ctrl داؿسي دکوِ ًگِ

 

کٌاذ ٍ   ّای اطالػازی صیش خـسیثاًی های  اص تاًک« خظٍّیاس»افضاس  دس حال حاضش ًشم : ّای اعالعاتی ّا ٍ باًک جستجَ دس پایگاُ

 :تدشداصیذ« خظٍّیاس»ّای خَد دس  ّا تِ رخیشُ هٌاتغ تاصیاتی ؿذُ دس هدوَػِ ؿوا قادس خَاّیذ تَد تا خؼسدَ دس ّش یک اص آى
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 کلیک کٌیذ( صیش ّش لیٌک خْر دػسشػی تش سٍی( نزم افشار پضوهیار عایت های حوایت شذه اس عوی

 داخلیکتابشناختیاطالعاتهایایگاهپ

 ًَشریف داًشگاٍ هرکسی کتاتخا 

  ضیکا( اضالهی آزاد ُای داًشگاٍ کتاتخاًَ یکپارچَ ضیطتن(   

 ًْضا( ضیورغ اطالعات تاًک(  

 ٍایراًذاک ایراى فٌاّری ّ علْم پژُّشگا() 

 ایراى اضالهی جوِْری هلی کتاتخاًَ ّ اضٌاد ضازهاى 

 ًَکتاب خا 

 شعر( گٌجْر( 

 ًًَْرالیة( ًْر دیجیتال کتاتخا( 
 

 شنیداریدیداریهایپایگاه

 آپارات 

 ْفیلیو 

  

 قرآنیپایگاه

 قرآى پارش 
 

 داخلیعلمیاطالعاتهایبانک

 ًٍْر)ًْرهگس( تخصصی هجالت پایگا 

 اضالهی شْرای هجلص پژُّشِای هرکس ضایت 

 ٍداًشگاُی جِاد علوی اطالعات پایگا (sid) 

  ضیذ( ایراى فارضی پژُّشی ُای طرح تاًک( 

  ضیذ( ایراى فارضی ًشریات تاًک( 

  ضیذ( اًگلیطی هقاات تاًک( 

  ٍضیْیلیکا(  کٌفراًطِای علوی هقاالت پایگا( 

   زیر مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( نمایه استنادی علوم ایران"ISC)" 

  َاضالم جِاى داًشٌاه 

 پرتال جامع علوم انسانی 

 خارجی)کتابشناختی(علمیاطالعاتیهايبانک

 http://www.umw.edu/library َُا(* زهیٌَ )ُو 

  http://www.library.ubc.ca/home/research.html َُا( زهیٌَ )ُو 

 ibrary.ua.eduhttp://l َُا( زهیٌَ )ُو 

 http://catalog.crl.edu َُا( زهیٌَ )ُو 

 http://library.averett.edu/search هٌِذضی( ّ )فٌی 

 http://www.imdb.com ( ّ ضیٌوا فیلن، تَ راجع )اطالعات... 

 http://www.umsl.edu/library َُا( زهیٌَ ُوَ در کتاب ّ )هقال 

 http://www.sciencemag.org َُا*( زهیٌَ ُوَ در )هقال 

 http://pubs.acs.org َُا*( زهیٌَ )ُو 

 http://wok.mimas.ac.uk َُو( ٌَتَ هتصل آى اطالعات ُا* زهی direct science )اضت 

 mwww.ingentaconnect.co َُا*( زهیٌَ )ُو 

 www.jstor.org َُا(* زهیٌَ )ُو 

 www.nap.edu َُا( زهیٌَ )ُو 

 www.scielo.org َُا( زهیٌَ )ُو 

 gate.org-www.openj   َُا(* زهیٌَ )ُو 

 www.scialert.com  َُا( زهیٌَ )ُو 

 www.springerlink.com َُا( زهیٌَ )ُو 

http://library.sharif.ir/parvan/home/
http://sika.iau.ir/
http://www.simorgh.net/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.nlai.ir/
http://ketab.ir/
http://ganjoor.net/
http://www.noorlib.ir/
http://www.aparat.com/
http://www.aparat.com/
http://www.filimo.com/
http://www.filimo.com/
http://www.parsquran.com/
http://www.noormags.ir/
http://rc.majlis.ir/fa/law/today_in_history
http://sid.ir/
http://fa.projects.sid.ir/
http://fa.journals.sid.ir/
http://en.journals.sid.ir/
http://www.civilica.com/
http://sci.isc.gov.ir/?la=0
http://encyclopaediaislamica.com/
http://ensani.ir/
http://ensani.ir/
http://www.umw.edu/library/
http://www.umw.edu/library/
http://www.library.ubc.ca/home/research.html
http://library.ua.edu/
http://library.ua.edu/
http://catalog.crl.edu/
http://catalog.crl.edu/
http://library.averett.edu/search
http://library.averett.edu/search
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.umsl.edu/library/
http://www.umsl.edu/library/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://wok.mimas.ac.uk/
http://wok.mimas.ac.uk/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.nap.edu/
http://www.nap.edu/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.openj-gate.org/
http://www.openj-gate.org/
http://www.scialert.com/
http://www.scialert.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
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 خارجیعلمیاطالعاتهايبانک

 http://library.uvawise.edu َتخش ُا( زهیٌَ )ُو( articles ّرّد تَ ًیاز قطوتِا* ضاير .ّ دُذ هی قرار اختیار در را هتي توام ّ 
 اضت.( EBSCOhost  هقاالت فقظ شاهل دارد. كارتري ًام

 http://highwire.stanford.edu ،ُا( زهیٌَ ُوَ در ... ّ هراجع هجلَ، هقالَ، )کتاب 

 http://www.economist.com اقتصاد( )اخثار 

 http://www.ssrn.com اجتواعی( )علْم 

 www.gutenberg.org َُا( زهیٌَ )ُو 

 www.nal.usda.gov َُا( زهیٌَ )ُو 

 www.sciencedirect.com َُا( هیٌَز )ُو 

 www.scirus.com َُا( زهیٌَ )ُو 

 http://arxiv.org َُا( زهیٌَ )ُو 

 www.oclc.org َُا( زهیٌَ )ُو 

 ttp://agricola.nal.usda.govh )کشاّرزی( 
 

 خبريهايسايت

 http://chronicle.com :اضت.( .. ّ داًشجْياى تراي شغلي اخثار ّ اطالعات حاّي )خثری 

 http://www.nytimes.com خثری( )ضایت 

 www.washingtonpost.com )خثری( 

دس یک خایگاُ اطالػازی دس تخؾ خؼسدَ ػثاسذ هَسد ًظش سا خؼسدَ کٌیذ. ٌّگاهی کِ ػولیاذ خؼسدَ کاهل ؿذ دس ًَاس آدسع 

 .ؿَد ؿَد کِ تا کلیک سٍی آى خٌدشُ صیش ظاّش هی هـخق هی  ًواد

 .زأییذ آى، اطالػاذ آیسن هَسد ًظش تِ هدوَػِ اضافِ خَاّذ ؿذ تا اًسخاب ٍ

http://library.uvawise.edu/
http://library.uvawise.edu/
http://highwire.stanford.edu/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.nalusda.gov/
http://www.nalusda.gov/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scirus.com/
http://www.scirus.com/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://www.oclc.org/
http://www.oclc.org/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://chronicle.com/
http://chronicle.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.washingtonpost.com/
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 ت(ٍسٍد هٌابع ٍ هآخز بِ صَست دستی )تایپ اعالعا

ٍ اًسخااب ًاَع   « خظٍّیااس »دس ًَاس اتضاس « آیسن خذیذ»تا صدى دکوِ /  : ت(هآخز بِ صَست دستی )تایپ اعالعا ٍسٍد هٌابع ٍ

تِ كَسذ دػسی اضافِ کشد. تا اًسخاب ًَع آیسن، فیلاذّای فاشادادُ هسٌاػاة دس ػاسَى      ّا سا زَاى آیسن هٌثغ هٌاػة تشای آیسن، هی
اًسخاب ؿَد، فیلذّایی هثل کااسگشداى، طاًاش، ؿاواسُ    « فیلن»یا « تشًاهِ زلَیضیًَی»ؿًَذ. هثالً اگش ًَع آیسن،  ػور چح ظاّش هی

یشی کِ افضٍدى آیسن هَسد ًیاص ٍ ٍسٍد اطالػاذ آى تِ كَسذ دػسی خز ؿًَذ. ػالٍُ تش اًؼطاف اخیضٍد، ؿثکِ، صهاى اخشا ٍ ... ایداد هی

  ّای اكلی هْن خَاّذ تَد کٌذ، اػسفادُ اص آى تشای ٍاسدکشدى هٌثغ ایداد هی
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 ّا رخیشُ بِ صَست سٍش ساست کلیک بش ًتایج جستجَی پایگاُ

ّای اطالػازی ٍقسی کِ کلیاک ساػار    فحاذ خایگاُدس ك : ّا رخیشُ بِ صَست سٍش ساست کلیک بش ًتایج جستجَی پایگاُ

رخیاشُ ًواَد؛ ٍ دس ایاي    « خظٍّیاس»زَاى اص ایي طشیق ًیض ًسایح سا دس کساتخاًِ  ٍخَد داسد کِ هی« خظٍّیاس»ای تِ ًام  کٌیذ، گضیٌِ
خیشُ خیًَذ تِ كَسذ ّای: ػاخر آیسن خذیذ اص ایي كفحِ، ر گضیٌِ اگش تش یک یا چٌذ ًسیدِ خؼسدَ کلیک ساػر ًواییذ گضیٌِ

 . ؿَد. کِ ّواًٌذ زلَیش صیش قاتل رخیشُ اػر هـاّذُ هی« خظٍّیاس»یک آیسن 

 .زَاى تش سٍی ٍب رخیشُ ًوَد اص ایي سٍؽ ػکغ ٍ ّش اطالػازی سا هی

 

 ّای تکشاسی آیتن

ٍخَد داسد تِ زشزیة ٍ خـر ػش ّای هخسلف  ّای زکشاسی کِ دس کساتخاًِ یا هدوَػِ دس ایي قؼور زوام آیسن : ّای تکشاسی آیتن

 . ّا حزف کٌذ ّای زکشاسی رخیشُ ؿذُ سا اص هدوَػِ زَاًذ آیسن ؿَد کِ دس كَسذ لضٍم کاستش هی ّن ًـاى دادُ هی

زَاًٌذ دس كاَسذ هـااتِ    دّذ کِ کاستشاى هی اًذ سا ًـاى هی ؿذُ ّایی کِ زحر یک ػٌَاى رخیشُ افضاس زوام آیسن دس ایي قؼور، ًشم

ِ اص یک ػٌَاى زؼذاد صیادی هٌثغ هَخَد تاؿذ تِ  ّا سا ادغام کشدُ ٍ آیسن تَدى آى ّای زکشاس ؿذُ اضافی سا حزف کٌٌذ. دس كَسزی ک

 . ؿوا خیام هیذّذ کِ هٌاتغ سا تا یکذیگش یکی کٌیذ ٍ هٌثغ هشخغ سا اًسخاب کٌیذ
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 آیتوْای دستِ بٌذی ًطذُ

 . ّای کِ دس هدوَػِ هـخلی رخیشُ ًـذُ سا هـاّذُ کٌیذ زَاى آیسن دس ایي قؼور هی آیتوْای دستِ بٌذی ًطذُ

 

 ّا با ضٌاسِ افضٍدى آیتن 

ؿٌاػِ هٌاتغ دیدیسال( تِ طَس خَدکاس ّوِ اطالػاذ ( DOI زَاًذ تا دسیافر ؿاتک یا هی«خظٍّیاس» : ّا با ضٌاسِ افضٍدى آیتن

ِ کساتخ کساب ٍ « خظٍّیاس»دس ًَاس اتضاس « افضٍدى آیسن تا ؿٌاػِ  »ایٌکاس تا صدى دکوِ  .اًِ اضافِ کٌذؿٌاخسی آیسن هَسد ًظش سا ت
ِ دیگش اًدام هی ِ دس ایي قؼور خؼسدَ ًواییذ.خغ  ٍاسد کشدى ؿاتک یا ؿٌاػ ؿَد. زَخِ داؿسِ تاؿیذ کِ ؿاتک سا تذٍى خط فاكل

 .گشدد خاًِ ؿوا اضافِ هیاص ایٌکِ فشایٌذ خؼسدَ تِ ازوام سػیذ هٌثغ هَسد ًظش دس کسات

 

  

 

 

 دسج هٌابع رخیشُ ضذُ

سا تاص کٌیذ. سٍی کاسّا دس ًاَاس اتاضاس کلیاک    « خظٍّیاس»افضاس  سا اًسخاب کٌیذ. ًشم RDF «خظٍّیاس»یا  RIS فایل هَسد ًظش تا قالة
هَسد ًظش سا هـخق کٌیذ، ػدغ تا تشد سا اًسخاب کٌیذ زا خٌدشُ هشتَطِ تاص ؿَد. دس خٌدشُ خذیذ هکاى فایل  کٌیذ ٍ گضیٌِ دسٍى

دس  «خظٍّیااس »ؿَد. ایي هٌاتغ دس ػسَى ػاور چاح قااب     اضافِ هی« خظٍّیاس»، هٌاتغ اًسخاتی تِ کساتخاًِ Open اًسخاب گضیٌِ

 .ؿَد ای خذاگاًِ ًوایؾ دادُ هی خَؿِ
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 تْیِ ًسخِ پطتیباى

ِ هٌاتغ هْوی گشدآٍسی ؿذُ ٍ دغذغِ اص دػار دادى  اّویر زْیِ ًؼخِ خـسیثاى تش کؼی خَؿیذُ ًیؼر.هخلَكا دس ٌّگاهی ک

تا دس ًظش گشفسي ایي ًکسِ تِ فکش خظٍّـگشاى تَدُ ٍ اهکاى زْیِ خـسیثاى تِ دٍ كاَسذ  « خظٍّیاس»آى فکش خظٍّـگش سا دسگیش کٌذ.

 .ػسی اػرافضاس قشاس دادُ ؿذُ اػر.کِ سٍؽ اٍل تِ كَسذ کاهال خَدکاس كَسذ هیگیشد ٍ سٍؽ دٍم تِ كَسذ د دس ًشم

 پطتیباى گیشی اص کتابخاًِ بِ صَست خَدکاس 

ِ صَست خَدکاس ِ ب ِ ٍ کلیک ًواییذ.دس ایي قؼر اهکاى  هؼیش کاسّا،خـسیثاى : پطتیباى گیشی اص کتابخاً ِ سفس گیشی اص کساتخاً

کاى تاصیاتی اطالػر ٍخَد گشفسي ًؼخِ خـسیثاى اص کساتخاًِ ٍخَد داسد.دس كَسذ اص دػر سفسي اطالػاذ کساتخاًِ تِ ّش دلیل اه

ًوایذ.ٍ دس ًْایر صهاى کلی  گشدد کِ هحل رخیشُ اطالػاذ سا هـخق هی ای تاصهی داسد.خغ اص کلیک تش سٍی خـسیثاى گیشی خٌدشُ

 . ًوایذ خـسیثاى گیشی سا اػالم هی
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 باصیابی ًسخِ پطتیباى

ِ خـسیثاى کافی  : باصیابی ًسخِ پطتیباى اػر هطاتق زلَیش گضیٌِ )تاصیاتی ًؼخِ خـسیثاى( سا اًسخاب کشدُ. تشای تاصیاتی ًؼخ

 . ؿَد قاتل زَخِ اػر اطالػاذ تاصیاتی ؿذُ خایگضیي ًؼخِ هَخَد هی

 

سا هطاتق زلَیش کدی  pajooh کلیِ اطالػاذ هَخَد دس فَلذس:کاسّا ،ًوایص هحل رخیشُ اعالعات قؼور تٌظیوات دس خٌدشُ 

ٍ کشدُ ٍ ایي فَلذس ؿاهل ّ  ِ ِ هیسَاى تا ایي ػولیاذ خظٍّیاسی تا زوام اطالػاذ دس ػیؼسن « خظٍّیاس»وِ کساتخاً فؼلی ؿوا اػر. ک

 .دیگش ایداد ًوَد
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