
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بخشی دیگر از صفحات آغازین، پیشگگفاار  وتاگار را   

مقالگه ا  وگه   2مشاهدر می ونیم وه الخیصگی اتگا از   

 خسروپتر در زمینه اکنتلتژ  اطالعات نتشگاه اتگاب بگا   

اتان اصل مطلگ  ایگن مقالگه را در     وه میمرور  وتاار 

 متضتعات زیر خالصه ورد:

فناور  اطالعات، انفجار دانش، ایجاد شبکه جهانی وب و 

 ضرورت تازماندهی دانش ایجاد شدرب

در ادامه پیشگفاار به اطالعاای دربارر منبع بر می ختریم 

 وه شرح آن آمدب

 

 ساختار هر مدخل
دید  را به ختد اخاصگا  دادر و  هر مدخل صفحه   ج

در ابادا  آن  نام نتیسندر و محل وگار و  آمگدر اتگاب    

تپس مطال  در بخش ها  مخالفگی وگتن مگتارد زیگر     

 بیان شدر اتا:

Introduction    این قسما به معرفگی مگدخل بگه :

 صترت ولی پرداخاه اتاب

Background :      پگیش زمینگه مگدخل و هگد  از

 ابمقاله اتضیح دادر شدر ات

Future Trend پیشگگگنهاداای را بگگگرا  انجگگگام :

 احقیقات در آیندر آوردر اتاب

Conclusion   در اناها به نایجه گیر  مخاصگر :

 از مطال  مطرح شدر پرداخاه اتاب

References      منابع اتگافادر شگدر را بگه ارایگ :

 الفبایی نام نتیسندر ذور وردر اتاب

Key Termsایی  : اصطالحات ولید  با نظم الفب 

همگه   اصگطالحات    و اتضیح مفهگتم آن آمگدر اتگا و   

 "نمایه اصطالحات ولیگد  "در جلد آخر در بخش جلد 5

 فهرتا شدر اتاب

 

 نمایه
نمایه وااب در اناها  جلد پنچم مگی باشگد و شگامل دو    

 قسما اتا:

در قسما اول وگه نمایگه اصگطالحات ولیگد       -1

(Index of Key Terms)  اتا، اصطالحات

ر اناها  هر مگدخل وجگتد دارد را   ولید  وه د

الفبگگایی وگگردر اتگگا و در جلگگت  آنهگگا شگگمارر 

 صفحه مربتط را آوردر اتاب

بخش بعد  نمایه مدخل هاتگا وگه بصگترت     -2

 مرا  شدر اندب A_Zالفبایی 
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 معرفی دانشنامه اطالعات و فناوری
مفصگل از لحگا    دانشنامه اطالعگات و فنگاور  مرجعگی    

گسارر، اخاصاصی از نظگر شگمتل و دارا  نظگم الفبگایی     

اتا، به زبان انگلیسی مگی باشگد و بگه وتشگش مهگد       

و عضگت ارشگد    IRMAخسروپتر، مدیر اجرایی مؤتسگه  

انظگگیم شگگدر  Idea Group Refrenceویراتگگااران 

اتاب این منبگع حاصگل اگالد صگدها احقیگا از او گر       

و اطالعات می باشدب فناور  وشترها  جهان در رابطه با 

خالصه اصطالحات، پردازد، اعریگ  و افسگیر عقیگدر و    

 فکر در مقاالت به وشم می ختردب

دانشنامه اطالعات و فناور  بگر اتگام متضگتع و نمایگه     

تازماندهی شگدر و تیاتگا واحگد  در ارجاعگات وگل      

مقالگه در زمینگه    555وااب مشاهدر می شتدب این منبع 

IT  وIS 055مگگی گیگگردب همچنگگین بگگیش از   را در بگگر 

وشتر جهان را پتشش می دهگد   55یادداشا لز بیش از 

معرفگی   هو هزاران مرجع جامع را در زمینه هگا  مربتطگ  

 می نمایدب

 
 

  

 گستره موضوعی
متضتعات اصلی وه منبع بر اتام آنهگا مقگاالت را نظگم    

بگه وشگم مگی     Topics Coveredدهی وردر و به نام 

 ز:خترند عباراند ا

 ذخیرر و بازیابی دادر

 فناور  ها  پایگار دادر

 نظام ها  حمایای اصمیم و داور 

 فناور  ها  آمتزد از رار دور

 همکار  و اعاونی الکارونیکی

 اجارت الکارونیکی

 فناور  اطالعات در واابخانه ها

 نمتنه گیر  و ارزیابی اطالعات

 فناور  اطالعات در اجارت ها  وتوک

 اطالعاتپژوهش نظام ها  

 مدیریا فناور  اطالعات

 امنیا نظام ها  اطالعات

 نظام ها  اطالعاای هتشمند

 فناور  اطالعات و اقلیا ها

 مدیریا دانش

 آمتزد فناور  اطالعات

 فناور  اطالعات در وشترها  مجاور اقیانتم آرام

 فناور  ها  وند رتانه ا 

 فناور  اطالعات در وشترها  اتتعه یافاه

 ات اتارااژیکفناور  اطالع

 تازماندهی مجاز 

 مهندتی نرم افزار

 وبو  شبکه ها و اراباطات از رار دور

 ساختار دانشنامه
ایگگن مرجگگع بگگه گتنگگه ا  تگگادر و یکدتگگا مگگنظم و    

تازماندهی شدر اتا، به طتر  وه با مراجعه به هریگک  

ا تگ از جلد ها به انهایی می اتان به خگ  مشگی و تیا  

رجگع پگی بگردب صگفحات     نظم دهی پدیگدآور در محگل م  

جلد همانند هساند و به معرفی 5آغازین و نیز انجامه هر 

فهرتگای   ؛مکگان آنگان  ومیاه تر دبیگر ، نگام دانشگگار    

الفبایی از نتیسگندگان مقالگه و وسگانی وگه در ایگن امگر       

 همکار  داشاه اند، پرداخاه اتاب

در ادامه به فهرتا مندرجات بر می خگتریم وگه بگه دو    

 اتا: شکل اقسیم شدر

بگگه فهرتگگا منگگدرجات بگگر اتگگام نگگام مقالگگه  -1

همگرار بگا شگمارر صگفحه وگه در       افکیک جلگد 

 مقابل آن ارجاع دادر شدر اتاب

فهرتا مندرجات بگر اتگام متضگتعب در ایگن      -2

ش، مقاالت با اتجه به متضتع از هم افکیک بخ

شدر و متضتع هگا بگر اتگام حگرو  الفبگا در      

فهرتا ذور شدر اند و در ذیل هر متضگتع بگر   

اتام عنتان مقاله نیگز الفبگایی گردیگدر انگد و     

 شمارر صفحه به آن ارجاع دادر شدر اتاب

جلگد مگی باشگد،    5وگه در  دانشنامه اطالعگات و فنگاور    

به صترت ارایبگی ادامگه دارد بطگتر    شمارر ها  صفحات 

شمارر گذار  شدر اتگا و   980م ال جلد اول اا صفحه 

 شروع می شتدب 975جلد دوم از صفحه 

 

 
 


