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 تِیَ ّ تٌظین: بخش پژُّش در ايٌترًت

 شبکَ اطالع رساًی ًْر

 هرکس تحقیقات کاهپیْتری علْم اسالهی ًْر

 چاپ ّ اًتشار ايي هقالَ بذّى اجازٍ  هجاز ًوی باشذ.
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 معرفي پايگاي
 یْتا ٌ ٔ ًْچُیٍ گطتترظ باَت   افسٌٔ کاربراٌ از آ اضتفادِ رٔز با تٕجّ بّ گطتردگی غبکّ جٓاَی ایُترَت ٔ

آٔري آثتار  ايٍ پايگتاِ بتا ْتذم جًتغ     ،ْای دیجیتال ٔ فمذاٌ باَ  اطالػاتی بّ زباٌ ػربیکتابخاَّ اطالػاتی ٔ

 ٌ آَٓا براي يذمميٍ ٔ ػاللًُذاٌ تاضيص غذِ اضت.ػربي ٔ اضاليي ٔ در اختيار لرار داد

ٔری غذِ اضت کّ بتّ  ٕضٕػات يختهف در ایٍ پایگاِ جًغ آػُٕاٌ کتاب با ي 0111در دال داضر َسدی  بّ 

 .غٕدٌ افسٔدِ يیآيرٔر بّ تؼذاد 

 

 

 ّ ػبتارت اضتت  ْای دیگری َیس برای اضتفادِ کاربراٌ فراْى آيذِ اضت کبخع ،ابکت در ایٍ پایگاِ ػالِٔ بر

 :از

( wma, mp3,realْتای   فريتت  ْای ػربتی کتّ بتا   اغؼار ٔداضتاٌ چٌٕ ْای يتُٕػی: غايم لطًتَگارخاَّ. 0

 ؛غٕدػرضّ يی

 .ْای اضاليیتصأیر يتُٕػی از ضرزيیٍ :تصأیر غايم. 2

 ػضٕیت در ایٍ پایگاِ ضرٔری اضت.براي اضتفادِ از يُابغ ايٍ پايگاِ 
 

 وحوي اشتراك
ٔ   در ايٍ پايگاِ ٔايکاٌ يػاْذِ کتاب اغتراک اضتتفادِ از   ْای يکتبّ انتراثيّ ٔ يکتبّ انًذممتّ ٔ لطتًت َگارخاَتّ 

ٔ كاربر با ٔارد كردٌ يػخصات خٕد در لطًت يربتٕ،، َتاو    .اي براي كاربر َذاردفرُْگ نغت نطاٌ انؼرب ْسيُّ

 .ُذكدريافت يي خٕد كاربري ٔ ريس ػبٕر را از طريك پطت انكترَٔيكي
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 ٌ بّ غرح زیرپایگاِ غذ کّ ْسیُّ آ مستکشف الىصوصْا  بایذ يػترک بخع يتٍ کتاب جطتجٕ در ٔنی برای

 اضت:

 ؛دالر 99/9 اغتراک ی  ياّْ. 0

 ؛دالر 94/49 اغتراک غع ياّْ. 2

 .دالر 88/89 اغتراک ی  ضانّ. 3

 .اش بگیرَذ ٔ از يیساٌ آٌ اگاِ غَٕذيمذار ْسیُّ بایذ با پایگاِ تً ضطات بسرگ برای اغتراک ٔيإ يراکس ٔ

 تٕاٌ الذاو کرد:داخت ْسیُّ اغتراک از دٔ طریك يیبرای پر

 ؛ Visa Card ٔMaster Cardْای اػتباری ٔضیهّ کارتّ پرداخت ب. 0

 .يصر کػٕر ايارات ضٕریّ ٔ 3پرداخت بّ دطاب پایگاِ در . 2
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 پايگايٌای کتابموضوعات 
 کتاب( 181). األدب 1

 ـ انقصص تعجايیع انکبری ـ انبالغه، االيانی ـ انًقاياث ـ انرسائم ـ االيثال ـ انحیىاٌ ـ يىاضیع يتُىـ انً

 کتاب( 21) ألنساب. ا1

 کتاب( 7) البيبلىغرافيا. 2

 کتاب( 79) . التاريخ3

 کتاب( 74). التراجن 4

 ـ تراجى خاصت ـ تراجى يفردة ـ انسیرة انُبىيت ـ انفهارس و األثباث ايتـ تراجى ع

 کتاب( 11) . التصىف5

 کتاب( 3) . تفسير األحالم7

 کتاب( 11) . الجغرافيا8

 کتاب( 11) . العقيذة9

 کتاب( 51). الحذيث و علىهه 11

 ـ عهىو انحذيث ـ رجال انحذيث ـ شرح انحذيث ـ تراجى انصحابت ـ يتٍ انحذيث

 کتاب( 17). علىم القرآى و رجاالتها 11

 ـ عهىو انقرآٌ ـ تراجى انقراء و انًفسريٍ

 کتاب( 49). اللغت و هعاجوها 11

 ـ فقه انهغت ـ َحى و صرف ـ يعاجى انهغت

 کتاب( 19). علىم هختلفت 12

ـ انُب اث ـ انًع ادٌ و  ـ  انهُذس ت ـ انفه   ـ انتج ارة ـ انفی ي اء ـ انسیاس ت ـ عه ى االجتً اي ـ يىاض یع  خ ري ـ  انب  

 ـ انقضاء و رجانه األحجار

 کتاب( 12). الفقه والفقهاء 13

 ـ  صىل انفقه ـ طبقاث انفقهاء ـ فقه

 کتاب( 22) . الفلسفت14

 کتاب( 31) . وعظ و إرشاد15

 کتاب( 111). الشعر و الشعراء 17

 ـ  عًال يترجًتـ يختاراث شعريت ـ دراساث في انشعر ـ يكتبت انًتُبي  ـ تراجى انشعراء

 کتاب( 11) . الرحالث18
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 :اَذبخع لرار گرفتّدٔ  درْا ابدر ايٍ پايگاِ كت

 ؛يکتبت انتراثیتبخش . 1

 يکتبت انًحققه. بخش. 2

 ّ در دتال داضتر تؼتذاد   يکتبّ انًذممجًغ آٔری ٔ ارائّ غذِ اضت ٔ در  ػُٕاٌ کتاب 826 تؼذاد يکتبّ انتراثيّدر 

 گیرد. ٔ ارائّ غذِ اضت کّ پص از ػضٕیت رایگاٌ در اختیار کاربر لرار يیآٔری ػُٕاٌ کتاب جًغ 82
 

 وحوي دسترسی بً اطالعات
 در کتابخاَّ دیجیتانی انٕراق دضترضی بّ اطالػات از دٔ طریك فراْى آيذِ اضت:

 ؛از طریك فٓرضت يٕضٕػی. 0

 .از طریك جطتجٕ. 2
 

 فٍرست موضوعی

 

ْری  از دٔ بختع فٓرضتت يٕضتٕػی    با يراجؼّ بّ 

ْا بّ غکم ًَٕدار درختی در اختیار کاربر لترار  کتاب

گیرد، کّ با اَتخاب ْر ی  از زیر يٕضتٕػات،  يی

ْای ًْتاٌ غتاخّ ْتذایت    کاربر بّ فٓرضتی از کتاب

 .کُذغذِ ٔ در َٓایت بّ يتٍ کتاب دضترضی پیذا يی
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 جستجو

-آیذ. کاربر يیطتجٕ بّ دطاب يیدايُّ جطتجٕ أنیٍ يردهّ از يرادم ج

ْتا،  ْتا، ػُتأیٍ کتتاب   تٕاَذ دايُتّ جطتتجٕی ختٕد را بتّ  يتتٌٕ کتتاب      

 َٕیطُذگاٌ ٔ لرآٌ کریى يذذٔد کُذ.

ًْچُیٍ تؼییٍ َٕع جطتجٕ ٔ ایُکّ جطتجٕی يٕرد َظر غتايم یت    

 گیرد.کهًّ اضت یا بیػتر َیس، در ایٍ لطًت صٕرت يی

ًٕدٌ جطتجٕ بّ کهًّ يٕرد َظر یا يػتمات ايکاٌ يذذٔد َ ػالِٔ بر ايٍ کّ

 آٌ َیس ٔجٕد دارد.

 يطتکػتف انُصتٕؼ  ْا ابتذا بایتذ در لطتًت   برای جطتجٕ در يتٍ کتاب

 ْا برای کاربر فراْى غٕد.پایگاِ يػترک غذ تا ايکاٌ جطتجٕ در يتٍ کتاب

 

 
 

 :زیر برای کاربر فراْى غذِ اضتْػی ْای پژٔٔ لابهیتايکاَات ْا ابيتٍ کتدر لطًت ًَایع 

 ؛صفذّ دنخٕاِاَتخاب ايکاٌ . 0

 ؛کتاب یابتذا ٔ اَتٓايرٔر ٔ اَتخاب ايکاٌ . 2

 ؛ابتيتٍ ک ٔ ٔیرایع ايکاٌ تصذیخ. 3

 لفطّ غخصی خٕد؛اضافّ کردٌ کتاب بّ  ايکاٌ .4

 ؛اَتخابی ْایباايکاٌ يػاْذِ کت. 5

 ؛ٔ پأرلی ّاغیَٕغتٍ دايکاٌ . 6

 ؛تذمیك صفذّ يٕرد َظر برای بذث ٌٔ اَتخاب ايکا. 7

 ايکاٌ چاپ؛. 8

 ؛خٕد بّ پطت انکترَٔیکیايکاٌ ارضال صفذّ يٕرد َظر . 9

 .در يٕرد کتاب اٌَظرات کاربر ايکاٌ رؤيت. 01
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 نآبخش قر

 
ايكتاٌ  ْتا ٔ آیتات يتٕرد َظتر،     در بخع لرآٌ کریى ػالِٔ بر ًَایع يتٍ ٔ ايکاَات يربٕ، بّ تؼییٍ ضٕرِ

 .یات َیس بیاٌ غذِ اضتآٌ َسٔل غأغذِ اضت. ػالِٔ بر ایُکّ براي كاربر فراْى َیس طتجٕ ج

 قفسً شخصی

ذ دٕاغتي ٔ  ُتٕاَيي اٌٌ كاربرآاضت كّ در  ايکاٌ ایجاد لفطّ غخصیايكاَات ايٍ پايگاِ براي كاربراٌ، يكي از 

 .ُذُيػاْذِ ك ، ار اَذاَتخاب كردِكّ ْایی ابًْچُيٍ كت ٔ اَذَٕغتّ ْاْايي كّ بر يتٌٕ كتابپأرلي

 
 

 اوجمه علمی

ػتالِٔ   ؛دازَذبپربّ بذث در يٕضٕػات يختهف با يکذيگر بّ صٕرت َٕغتاری  تٕاَُذيیکاربراٌ  در اَجًٍ ػهًی

ْای لبهی َیتس بترای   ايکاٌ يػاْذِ بذث صفذّ، ایٍدر ؛ تٕاَُذ خٕد يٕضٕع جذیذی را ایجاد کُُذيیبر آٌ 

 اضت.فراْى غذِ  آَاٌ


