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تاػیغ شذ ٍ تِ ػٌَاى یک هَػؼِ   1993کتاتخاًِ کَکشاى تِ ػٌَاى یک ػاصهاى تیي الوللی دس ػال •
 .خیشیِ دستشیتاًیا ثثت شذُ اػت

ّذف آى کوک تِ هشدم دس تظوین گیشی ّای آگاّاًِ دس هَسد هشاقثت ّای تْذاشتی اص طشیق تْیِ ٍ •
 .ًگْذاسی ٍ تْثَد دػتشػی تِ تشسػی ّای ػیؼتواتیک ٍ هذاخلِ ّای هشاقثت ّای تْذاشتی هی تاشذ

پایگاُ اضافی ّؼت کِ کتاتخاًِ کَکشاى سٍ تِ  2پایگاُ دادُ اطلی ٍ  6کتاتخاًِ کَکشاى هجَػِ ای اص •
 .ػٌَاى یک ػاصهاى تَطیف هی کٌٌذ

اص جولِ اهکاًات ایي پایگاُ، دػتشػی آػاى تِ هقاالت،هشاجغ، فظَل کتة،فْشػت هٌذسجات •
هجالت،آخشیي پظٍّش ّای هٌتشش شذُ ٍ هقاالت پزیشفتِ شذُ ٍ اسائِ خذهات خثشخَاى ٍ اطالع 

اهکاًات تاصیاتی ایي پایگاُ شاهل جؼتجَی ػادُ جؼتجَی پیششفتَْ هشٍس الفثایی . سػاًی هی تاشذ
پَشش هَضَػی ایي پایگاُ شاهل هٌاتغ ػلَم صیؼتی ػالهت ػلَم فیضیکی ػلَم .ػٌَاى ٍ هَضَع اػت

 .اجتواػی ٍ ػلَم اًؼاًی هی تاشذ
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تا اًتخاب ّش کذام اص 
هَضَػات صیش شاخِ 
ّای آى ًوایش دادُ 
شذُ ٍ تا اًتخاب ّش 
کذام اص آى ّا طفحِ 
جؼتجَ تاص شذُ ٍ 

هقاالت اًجام شذُ دس 
هَضَع هَسد ًظش 

 .ًوایش دادُ هی شَد





تشسػی ّایی کِ دس 
هَسد ػشطاى هثاًِ 

 طَست گشفتِ

تا اًتخاب ّش کذام اص 
تشسػی ّا اطالػاتی دس 

حذ چکیذُ دس اختیاسهاى 
 قشاس هی دّذ



هجَػِ خثش ّایی 
دس هَسد تیتش ّایی 

 هشخض اػت



تا اًتخاب ّش کذام اص تیتش ّا 
اطالػات هفظلی دس اختیاس ها 

 قشاس هی دّذ 



ًششیِ کتاتخاًِ 
 کَکشاى 



هیتَاًین دس ًششیِ 
کتاتخاًِ کَکشاى 

 جؼتجَ کٌین

آخشیي شواسُ 
 ًششیِ

دػتشػی تِ شواسُ ّای 
قثلی ًششیِ سا فشاّن 

 هیکٌذ



اػالیذ هقالِ ّای 
اسائِ شذُ سا دس 

اختیاس ها قشاس هی 
 .دّذ

هتي کاهل هقالِ سا 
 اسائِ هی دّذ









دس ایي قؼوت 
هیتَاًین 

جؼجَی خَد 
سا اص طشیق 

هَضَع دًثال 
 کٌین



ػایش لیٌک ّایی کِ تا هَضَع 
هَسد جؼتجَی ها هشتثط 

 اػت  ًوایش دادُ شذُ



دس پاییي ّویي طفخِ هجذدا لیٌک 
ّایی هشتثط تا ایي هَضَع سا ًیض 

 ًوایش هی دّذ



ػایش اًتشاسات کَکشاى 
سا تا تَطیف اطالػات 

کتاتشٌاختی ٍ 
فْشػت هٌذجات دس 
قالة فایل پی دی اف 

 هؼشفی هی کٌذ



اطالػات  تَطیفی ٍ 
فْشػت هٌذجات ٍ 
اطالػاتی دس هَسد 
هَلف دس اختیاسهاى 

 .قشاس هی دّذ



هَضَػات هشتثط 
تا ایي کتاب ٍ 

ّوچٌیي ػٌَاى 
کتاب ّا دس آى 

هَضَػات  اًتخاب 
شذُ سا ًوایش هی 

 دّذ





تا اًتخاب ّش یک اص 
گضیٌِ ّا هیتَاًین  
جؼتجَ سا اًجام 

 دّین



ًوایش تؼذاد ًتایج  
 تاصیاتی شذُ



دس ایي قؼوت هشخظات  
هقالِ ًوایش دادُ شذُ 

 اػت

هقاالت تاصیاتی شذُ فقط 
چکیذُ سا اسائِ هیذّذ ٍ 
تشای دػتشػی تِ هتي 
کاهل هقاالت تایذ ػضَ  

 .تاشین



ایي قؼوت ػایش 
ًؼخِ ّای هقالِ 

اًتخاتی اص تاصیاتی شذُ 
ّا سا ًشاى هیذّذ ٍ 
دسّش ًؼخِ لیٌک تِ 
ًؼخِ جاسی ٍجَد 

 داسد 



لیٌک تِ ًؼخِ  
 جاسی هقالِ

 ًؼخِ قثلی هقالِ



اهکاى دػتشػی تِ 
اػتٌادات هقالِ ٍ 

دػتشػی تِ لیٌک هقالِ 
ّای تیشتش دس حَصُ ی 

 هَسد ًظش



دس ایي قؼوت اص طشیق ًوایِ  
الفثایی،هَضَع،تشسػی ّای  
جذیذ ٍ تشسػی ّای سٍصآهذ 
شذُ هیتَاى تِ جؼتجَی 

 هقالِ اقذام کشد



اص طشیق ًوایِ الفثایی هقالِ 
هَسد ًظش سا جؼتجَ کشدُ ٍ 
چکیذُ دس دػتشع ها قشاس 

 هی گیشد



هَضَػات هشخض شذُ ٍ ها اص 
طشیق جؼتجَی هَضَػی کِ 
تشتیثی ػلؼلِ هشاتثی داسًذ 
هیتَاًین هقالِ هَسد ًظش خَد 

 ساتیاتین





ها هیتَاًثن 
اص تیي 

تشسػی ّای 
جذیذ هقالِ 

خَد سا 
جؼتجَ 
 کٌین 



ایي قؼوت جؼتجَ 
دس تیي تشسػی ّای 

طَست گشفتِ ٍ 
سٍصآهذ شذُ دس 
پایگاُ سا هوکي 

 ػاختِ



اص طشیق گشٍُ 
ٍیشاػتاسی ٍ تاصتیٌی 
هیتَاًین دس حَصُ ی 
هَضَػی آى گشٍُ 

 جؼتجَ کٌین





دس هٌاتؼی کِ آصهایشی 
اػت تشای ها جؼتجَ 

 هی کٌذ



دس ایي قؼوت تا تَجِ تِ خاص 
کشدى  ٍ یا ػام کشدى جؼتجَتؼذاد 

ًتایج هتفاٍتی سا تشای ها تاصیاتی 
 هیکٌذ

دس ایي قؼوت هشخض 
هیکٌین کِ دس کذام پایگاُ 

 جؼتجَی ها اًجام شَد

دس ایي قؼوت هشخض هیکٌین کِ دس ّوِ پیشیٌِ ّا 
جؼذتجَ کٌذ دس پاییي طفحِ ًیض هحذٍدُ تاسیخی جؼتجَ 

 .سا هشخض هیکٌین

هشخض هیکٌین کِ 
جؼتجَی ها دس  

history  ُرخیش
 شَد یا خیش



اًَاع جؼتجَ سا 
هیتَاًین داشتِ 

 تاشین

تا اًتخاب ّش کذام اص گضیٌِ ّا ٍ 
اًجام جؼتجَ سکَسد ّای تاصیاتی 
 شذُ تشای شوا هتفاٍت خَاّذ تَد





شوا هیتَاًیذ جؼتجَ 
ّای خَد سا دس ػایت 
رخیشُ کٌیذ دس طَستی 

 کِ ػضَ شذُ تاشیذ

تا اًتخاب ایي 
گضیٌِ تِ طفحِ 

جؼتجَ تشگشتِ ٍ 
هیتَاًیذ 

جؼتجَی خَد سا 
 ٍیشایش کٌیذ



ًوَداس ّای دسختی ًوایش 
 دادُ شذُ اًذ



هیتَاًیذ 
جؼتجَی خَد سا 
هحذٍد تِ تخش 

ّای هختلف 
 کَکشاى کٌیذ

هیتَاًیذ دس هحذٍدُ صهاًی سا 
 historyهشخض کشدُ ٍ دس

 جؼتجَ کٌیذ

History  جؼتجَّایی کِ دس
 صهاى حال اًجام دادین



تشای رخیشُ 
جؼتجَّای خَد 
دس کَکشاى تایذ 

 ػضَ شذ







قالة اًتشاساتی سا هؼشفی 
 کشدُ

تِ تشتیة الفثا اًَاع قالة 
ّای اًتشاساتی تاصیاتی 
شذُ  دس هَسد ػثاست 

هَسد جؼتجَ ًوایش دادُ 
 شذُ



دس ایي قؼوت 
هشخض شذُ 

کِ ًتایج تاصیاتی 
شذُ ی 

جؼتجَی ها دس 
چِ قالة 

 اًتشاساتی اػت



 هشخظات کتاب

هختظشی دس هَسد 
 کتاب

ًوایش 
فْشػت 

هٌذسجات 
 کتاب





جؼتجَی ها کتاب ّا ٍ 
طٍسًال ّای هَضَع 

اًتخاتی سا ًوایش هی 
 دّذ



کتاب ّا ٍ طٍسًال ّای هشتثط 
تا هَضَع هَسد جؼتجَ سا 

ًوایش هیذّذ ٍ شواسُ جاسی ٍ 
شواسُ ّای قثلی طٍسًال ّا ًیش 

 ًوایش دادُ هی شًَذ



 
 

 پایاى


