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-
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ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ

ﺳﻲ ﺩﻱ ﻫﺎ



ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ



ﻣﻘﺎﻻﺕ

-

ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ
ﺗﻠﻔﻨﻲ

-

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻛﺘﺎﺏ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ( ...
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ

4

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﺁﻣﺎﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ

5

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
) ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ (

ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺒﻜﻪ IEC 3

ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ IEC 4

ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ APQC 1

ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳﻴﻮﻳﻠﻴﻜﺎ

ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ IEC 2

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ  100ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ (
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ  8ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻﺗﻴﻦ ) ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ (

ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﮕﻴﺮﺍﻥ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 60

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ (

6

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻭﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

 15ﻣﻮﺭﺩ

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ  ،ﺍﺳﻜﻦ ﻭ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

 3000ﺹ ﭘﺮﻳﻨﺖ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺭﺍﻳﺖ ﺳﻲ ﺩﻱ  ،ﺩﻱ ﻭﻱ ﺩﻱ

 30ﺳﻲ ﺩﻱ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

 25ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

 200ﺍﺳﻜﻦ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ

ﺗﻌﺩﺍﺩ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ

27

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ

113

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻﺗﻴﻦ

2
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۲۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۰۲:۳۸
۲۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۰۰:۴۷
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۴۳۰۹۶
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۱۵/۱۲/۱۳۹۶ ۱۴:۴۷:۴۲
۱۳/۱۲/۱۳۹۶ ۰۸:۱۵:۲۸
۱۲/۱۲/۱۳۹۶ ۱۴:۰۶:۱۴
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۱۲/۱۲/۱۳۹۶ ۱۱:۲۶:۰۸
۹/۱۲/۱۳۹۶ ۱۶:۱۴:۵۵
۹/۱۲/۱۳۹۶ ۱۵:۴۵:۲۹
۹/۱۲/۱۳۹۶ ۱۵:۴۴:۴۲
۹/۱۲/۱۳۹۶ ۰۹:۵۹:۲۴
۸/۱۲/۱۳۹۶ ۰۹:۴۶:۳۴
۸/۱۲/۱۳۹۶ ۰۹:۱۱:۱۲
۷/۱۲/۱۳۹۶ ۱۵:۲۳:۲۵
۷/۱۲/۱۳۹۶ ۱۲:۵۶:۰۷
۶/۱۲/۱۳۹۶ ۱۵:۴۴:۳۳
۶/۱۲/۱۳۹۶ ۱۰:۲۷:۴۸
۶/۱۲/۱۳۹۶ ۰۹:۱۳:۵۱
۶/۱۲/۱۳۹۶ ۰۸:۵۴:۴۳
۳۰/۱۱/۱۳۹۶ ۱۳:۲۳:۳۳
۳۰/۱۱/۱۳۹۶ ۱۳:۱۳:۰۰
۳۰/۱۱/۱۳۹۶ ۰۸:۴۸:۳۶
۲۹/۱۱/۱۳۹۶ ۱۴:۳۷:۱۰
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۲۹/۱۱/۱۳۹۶ ۱۴:۳۶:۰۳
۲۸/۱۱/۱۳۹۶ ۱۵:۳۸:۵۷
۲۸/۱۱/۱۳۹۶ ۱۵:۳۸:۱۵
۲۸/۱۱/۱۳۹۶ ۱۱:۴۲:۱۰
۲۸/۱۱/۱۳۹۶ ۱۰:۲۹:۴۴
۲۵/۱۱/۱۳۹۶ ۱۶:۵۵:۲۷
۲۵/۱۱/۱۳۹۶ ۱۶:۴۳:۵۷
۲۵/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۱۰:۵۰
۲۳/۱۱/۱۳۹۶ ۱۱:۰۳:۰۰
۲۳/۱۱/۱۳۹۶ ۱۱:۰۲:۲۵
۱۶/۱۱/۱۳۹۶ ۱۰:۰۵:۱۰
۱۱/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۳۸:۰۱
۱۱/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۱۲:۱۴
۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ۱۱:۴۴:۴۲
۴/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۱۹:۵۹
۴/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۱۹:۱۶
۴/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۱۷:۳۵
۴/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۱۷:۰۰
۳/۱۱/۱۳۹۶ ۰۷:۵۶:۲۲
۱/۱۱/۱۳۹۶ ۱۵:۱۰:۵۳
۱/۱۱/۱۳۹۶ ۰۹:۴۷:۴۳
۱/۱۱/۱۳۹۶ ۰۸:۳۷:۵۴
۲۶/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۰۳:۳۶
۲۶/۱۰/۱۳۹۶ ۰۸:۵۲:۲۰
۲۵/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۱۷:۵۹
۲۵/۱۰/۱۳۹۶ ۱۳:۵۲:۳۲
۲۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۱۹:۲۰
۲۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۴۳:۱۲
۲۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۱۲:۴۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۳۶:۴۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۲۹:۲۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ۱۳:۵۲:۳۰
۱۹/۱۰/۱۳۹۶ ۱۹:۱۵:۰۶
۱۹/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۰۳:۲۷
۱۹/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۰۳:۰۹
۱۸/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۴۶:۳۶
۱۸/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۰۸:۲۸
۱۸/۱۰/۱۳۹۶ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۳۸:۲۶
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۳۸:۱۱
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۳۸:۴۰
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۳۸:۲۹
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۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۳۸:۱۲
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۳۸:۰۰
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۳۵:۳۱
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۳۵:۱۰
۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ۰۹:۵۶:۱۴
۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ۱۷:۴۳:۵۳
۱۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۱۵:۴۷
۹/۱۰/۱۳۹۶ ۱۲:۰۹:۵۴
۶/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۴۶:۲۸
۵/۱۰/۱۳۹۶ ۱۳:۵۷:۲۵
۵/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۴۵:۵۲
۵/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۳۵:۴۲
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۲۳:۳۳
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۱۶:۵۸
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۱۶:۳۲
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۱۶:۱۰
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۳:۵۰:۰۱
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۳:۰۱:۰۸
۴/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۵۰:۱۶
۳/۱۰/۱۳۹۶ ۱۱:۲۵:۴۰
۳/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۱۹:۴۴
۳/۱۰/۱۳۹۶ ۱۰:۱۹:۰۲
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۵۳:۳۹
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۵۳:۰۵
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۴۷:۵۶
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۳۸:۵۵
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۱۴:۵۳
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۱۴:۳۹
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۱۳:۲۷
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۵:۱۲:۵۳
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۲۵:۳۱
۲/۱۰/۱۳۹۶ ۱۴:۲۲:۳۳

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺷﻴﺎء ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ )ﻣﻮﺭﺩ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ
ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ
ﻓﻘﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺩﺍﻧﺸﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﻭﻥ
ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ِ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ
) (
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻮﻳﻦ) (
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺑﺮ
ﺯﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮﺟﻮﻳﻲ )ﻟﻴﻼ ،ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺑﺎﻧﻮ( ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻧﻘﺶ
ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ
ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ
ﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻﺗﻴﻦ
ﻭ
ﺭﺧﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻁﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ :ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ) (
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ) (
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﺭﺳﺎﻧﻪ) (
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻭ
(
ﮔﺎﺯ)
(
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ)
(
ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎ)
(
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ)
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ
ﺳﻼﻣﺖ) (
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ)ﭘﻴﺎﻡ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ() (
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ) (
ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻁﻼﻉ
ﺭﺳﺎﻧﻲ) (
ﺳﻔﺮ) (

ﺍﻳﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ)
ﺩﻫﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ؛ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ

(

ﻧﻈﺮﻳﻪ ژﺭﺍﺭ ژﻧﺖ ﺯﻣﺎﻧﻤﻨﺪﻱ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻧﺰﻝ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ
ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ) (

ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﺯﻥ
ﺣﻨﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻪ

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ
ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ) (

ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻻﺳﺘﻴﻚ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺭﻭﺵ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺳﻮﺁﺭﺍ ﻭ ﺁﺭﺍﺱ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ
ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ) (
(
ﺑﻮﺭﺱ)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ) (

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ

(
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎﻩ ﻛﻠﻴﺎﺕ)
ﺍﻧﺸﺎ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ) (
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ) (

ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺒﺮﻱ) (
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻱ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺑﺎ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ) (
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ
(
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺣﻖ ﻣﻮﻟﻒ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
(
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ)
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ
ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ)ﭘﻴﺎﻡ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ() (
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ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
(
ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﻲ)
ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ) (
ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ) (

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ) (

ﻣﺪﻝ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﺮﻭﺭﻱ

ﺗﺪﺑﻴﺮ)
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(
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