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 گشارػ حضَر ًؾزیات ٍ هماالت در فضاي هداسي
 

 پایگاُ هدالت ًَر 

  www.noormags.com 
رعاًى در سهيٌِ ػلَم اعالهى،   ایي پایگاُ تَعظ هزوش تحميمات واهپيَتزى ػلَم اعالهى ٍ تا تَخِ تِ اّويت هدالت ٍ اعالع    

 ُ.ق وار خَد را آغاس ًوَدُ اعت. 6244در ؽؼثاى هاُ 

ّاى هَخَد در ػزصِ  ّا ٍ ضؼف رعاًى خاهغ ٍ واهل در سهيٌِ ًؾزیات تخصصى ٍ خثزاى واعتى یي پایگاُ، اعالعّذف ا    

 ًؾزیات الىتزًٍيىى اعت. 

 پایگاُ حَسُ

  www.hawzah.net 
را هزوش تحميمات واهپيَتزى ػلَم اعالهى ّوچٌيي تِ هٌظَر ارائِ هماالت تخصصى ٍ ًيوِ تخصصى ًؾزیات، تخؼ هدالت     

رعاًى  ّاى اعالع تزیي تاًه اوٌَى، ایي تخؼ تِ یىى اس هْن در پایگاُ ایٌتزًتى حَسُ در هؼزض اعتفادُ وارتزاى لزار دادُ اعت. ّن

ػٌَاى ًؾزیِ ّوزاُ تا تایگاًى هدالت ؽاهل  57ًؾزیات ػلَم اعالهى در وؾَر تثذیل ؽذُ اعت. تخؼ هدالت ایي پایگاُ تا ارائِ 

ّاى ًادرى اعت وِ تِ ارائِ اًثَّى اس ػٌاٍیي هدالت تِ صَرت توام هتي تِ ّوزاُ خغتدَ  ي، اس خولِ پایگاًُغخِ توام هت 4777

 در هحتَاى هدلِ الذام وزدُ اعت.

در عال ّاي اخيز ًؾزیات هٌذرج در ایي پایگاُ تِ صَرت تاًه تخصصي ًؾزیات تا ًام ًَرهگش فؼاليت هي وٌذ  وِ گشارػ آى 

 دالت ًَر هگش آٍردُ ؽذُ اعت . هماالت ایي ًؾزیات تِ صَرت هَضَػي در ایي پایگاُ ًيش آٍردُ ؽذُ اعت. تا ًام  پایگاُ ه

 پایگاُ پارعا 

  www.islamicdatabank.com 
پایگاُ پارعا را تایذ هتىفل ارائِ هأخذؽٌاعى هزتَط تِ هٌاتغ هختلف داًغت، ػالٍُ تز اعالػات وتاتؾٌاختي ٍ تَصيف وتة     

تَاًذ هتي آى را عفارػ دادُ  هي تَاى دعتزعي تِ هماالت هدالت پيذا وزد وِ وارتز پظ اس هؾاّذُ هأخذؽٌاعى ّز همالِ هى دیٌي

همالِ هٌتؾزُ در ًؾزیات هختلف را تِ صَرت توام هتي ػزضِ هي وٌذ . هحل دیگز ارایِ  57777ٍ دریافت وٌذ. ایي پایگاُ تيؼ اس 

 ( (  هي تاؽذ.seraj.irهماالت ایي پایگاُ عایت عزاج 

تَليذ ؽذُ اعت وِ هي تَاى پظ اس دعتزعي  "فْزعت هماالت اعالهي"اعالػات همالِ ؽٌاختي ًؾزیات ًيش در لالة لَح فؾزدُ 

تِ اعالػات همالِ ؽٌاختي اس عزیك عایت عزاج تِ هتي هماالت دعتزعي پيذا وزد..الثتِ تٌْا راُ دعتزعي تِ هماالت لزآًي اس تيي 

هماالت دیٌي در عایت عزاج فمظ اس عزیك ليغت الفثایي هماالت هي تاؽذ ٍلي در پایگاُ پارعا  هي تَاى اس عزیك ليغت تواهي 

هَضَػي تِ هماالت لزآًي دعتزعي پيذا وزد. در هَرد هماالت لزآًي هٌذرج در پایگاُ پارعا در لالة وتاب ٍ لَح فؾزدُ 

 ر خاي خَدتَصيف آى آٍردُ ؽذُ اعت.هٌتؾز ؽذُ اعت وِ د"وتاتؾٌاعي خْاًي لزاًي"

 تاًه اعالػات ًؾزیات وؾَر 

  www.magiran.com 
تا ّذف ایداد یه هزخغ  6867سهاى تا خؾٌَارُ هغثَػات در اردیثْؾت عال  افشارى آفتاب، ّن ایي تاًه تَعظ ؽزوت ًزم    

ؽایاًى تِ هحمماى ًوَدُ ٍ ػٌاٍیي هتٌَع ٍ تؼضاً هْدَر وارآهذ اس ًؾزیات وؾَر در ایٌتزًت راُ اًذاسى ؽذُ اعت. ایي پایگاُ ووه 

ػٌَاى ٍ در لالة هَضَػات ولى اس لثيل8 ادتيات، ػلَم  6835ًؾزیات را ارائِ وزدُ اعت.     ًؾزیات ارائِ ؽذُ در ایي پایگاُ در 

 تاؽذ.  پایِ، ٌّز، ػلَم اعالهى ٍ ػلَم اًغاًى هى

گيزد، اها ارائِ هحتَاى  در اختيار وارتزاى لزار هى« ؽٌاعٌاهِ هدلِ»ت، ٍ ّوچٌيي در ایي پایگاُ، فْزعت تواهى ؽوارگاى هدال

رٍ، در ایي لغوت فمظ هتي تؼذاد هؼذٍدى اس  گيزد. اس ایي ًؾزیات، تز اعاط ًَع اؽتزان ٍ اخاسُ صاحثاى هدالت صَرت هى

 ؽَد. هدالت ًوایؼ دادُ هى



  

 تاًه اعالػات ًؾزیات )ایزاى(  
   www.nashriat.net 

اًذاسى ؽذُ اعت. هدالت ارائِ ؽذُ، در لالة پٌح ػٌَاى  ایي تاًه ًيش تا ّذف ارائِ هغثَػات در ؽثىِ خْاًى ایٌتزًت راُ    

اًذ اس8 اختواػى، ٍرسؽى، خثزى، التصادى، ػلوى ٍ آهَسؽى. پایگاُ هشتَر ًيش تِ ارائِ هحتَاى تؼذاد اًذوى  اصلى اعت وِ ػثارت

 زدُ ٍ تِ ًوایؼ ؽٌاعٌاهِ ٍ هؼزفى هدلِ اوتفا ًوَدُ اعت.اس ًؾزیات الذام و

ایي تاًه اعالػات ػالٍُ تز اعالع رعاًي در لالة عایت تِ صَرت هىتَب ّن لاتل ؽٌاعایي اعت ٍ فمظ اعالػات ًؾزیات را 

 ارایِ هي دّذ ًِ اعالػات هماالت هٌتؾزُ در ًؾزیات را.

 اى ػلَم ٍ تىٌَلَصى    وتاتخاًِ هٌغمِ

  www.srlst.com 
تِ هٌظَر اؽاػِ اعالػات ٍ ارائِ خذهات  6857ایي تاًه تِ ٍسارت ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍرى ٍاتغتِ اعت وِ در عال     

ؽٌاختى هزخغ ٍ ّوچٌيي ارائِ هماالت ػلوى ًؾزیات در عغح هٌغمِ آعياى هياًِ ٍ ًيش خاٍرهياًِ تا دٍ ستاى فارعى ٍ اًگليغى  وتاب

 اعت. آغاس تِ وار وزدُ

دّذ، تخؼ ًؾزیات اعت. در ایي تخؼ، ًؾزیات فارعى در دٍ تخؼ فارعى ٍ  اس خولِ خذهاتى وِ ایي تاًه ارائِ هى    

ػٌَاى ًؾزیِ در هَضَػات هتؼذد تِ ّوزاُ تایگاًى هدالت  736ّاى هختلف ارائِ ؽذُ اعت. در تخؼ فارعى،  اًگليغى در گشیٌِ

اى ػظين اس هماالت ًؾزیات را اس عزیك پزداخت ّشیٌِ در اختيار  تاًه آى اعت وِ هدوَػِّاى ایي  ػزضِ گزدیذُ اعت. اس ٍیضگى

تز، ایي پایگاُ تِ ًَػى فْزعت راٌّواى ػظيوى اس هماالت فارعى ٍ اًگليغى ًؾزیات تِ  دّذ؛ تِ ػثارتى رٍؽي هؾتزواى لزار هى

 آیذ. ؽوار هى

 پایگاُ هدالت ٍ هماالت ػلوى ایزاى  

   www.ismage.com 
اًذاسى گزدیذُ  ایي پایگاُ تَعظ ؽزوت دًٍا رعاًِ، تا چٌذ ستاى اس خولِ ستاى فارعى، تا ّذف ارائِ هدالت در ایٌتزًت راُ    

ّاى خغتدَى هَضَػى،  ّا، هتي واهل هماالت، لاتليت اعت. در تخؼ هدالت ایي پایگاُ، خذهاتى اس لثيل8 فْزعت هغالة، چىيذُ

 ليذى تِ وارتزاى ػزضِ ؽذُ اعت.خغتدَى ًام ٍ ولوات و

 )ایي پایگاُ در سهاى ًگارػ ایي پضٍّؼ لاتل دعتزعي ًثَد(

 پایگاُ ًوا هتي 

 namamatn.ir.www 

تاوٌَى  هي تاؽذ وِ اس عزیك اؽتزان هي تَاى تِ هتَى  55ایي پایگاُ ؽاهل هتي تيؾتز ًؾزیات هٌتؾزُ داخل وؾَر اس عال ّاي 

تي ًؾزیات در ایي تاًه تِ صَرت ػىغي لاتل دعتزعي اعت ٍ تا پزداخت حك اؽتزان هي تَاى تِ ًؾزیات دعتزعي پيذا وزد. ه

 هتَى آى ّا دعت یافت ٍلي دعتزعي تِ فْزعت هماالت رایگاى اعت.

 

 پایگاُ هماالت عيف فْزعتگاى

 www.syfesoft-co.org 
ثز ًؾزیات ٍ رٍسًاهِ ّاي وؾَر را در خَدگٌداًذُ فؼاليت خَدرا ؽزٍع ٍ هماالت او6855ایي پایگاُ ّواًٌذ ًواهتي اسعال 

اعت،الثتِ تا ایي تفاٍت وِ هتي هماالت دٍعالِ اخيز تِ صَرت ػىغي ًثَدُ ٍ اهىاى ٍیزایؼ ٍ حذف ٍاصالح درٍى هماالت اهىاى 

 پذیز اعت. دعتزعي تِ هتي هماالت ایي تاًه اس عزیك خزیذ یا اؽتزان اهىاى پذیز اعت.

 


