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 صفحِ جعتجَی  :(جستجوی سریع )ساده

ثبؼذ كِ ػجبرت هَرد  ظبدُ فمط ؼبهل یك فیلذ هی

تَاًیذ در آى ٍارد كردُ ٍ كلیذ جعتجَ  ًظر خَد را هی

را فؽبر دّیذ. كلوِ یب كلوبت ٍارد ؼذُ در داخل 

در صَرت هَجَد ) ػٌَاى همبلِ ٍ ًیس ظرفصل همبلِ

ثَدى( جعتجَ خَاّذ ؼذ. ثبیذ دلت كٌیذ كِ توبم 

كلوبت تركیجی ثب كلوِ ٍارد ؼذُ ًیس در ًتبیج ًؽبى 

تَاًیذ ثِ صَرت فبرظی ٍ یب  ؼَد. ؼوب هی دادُ هی

ثِ هٌظَر  .التیي كلوِ هَرد ًظرتبى را جعتجَ كٌیذ

دظت یبثی ثِ ًتیجِ ای كِ فمط ؼبهل ػیي ػجبرت 

ٍارد ؼذُ اظت، گسیٌِ "ػیي ػجبرت" را ثبیذ فؼبل 

هثبل: اگر كلوِ "تًَل" را ٍارد كٌیذ ًتبیج  .كٌیذ

ؼبهل توبم تركیجبت كلوِ تًَل از جولِ "تًَل"، 

 ."تًَل ّب"، "تًَلی" ٍ ... خَاّذ ثَد

ثاب اظاتافابدُ از گاسیاٌاِ               :جستجوی پیشرفته  

 ِ هی تَاًیاذ ثاب اظاتافابدُ از             ""جعتجَی پیؽرفت

، ‹ًَیعٌذگابى ›، ‹ػٌَاى همبلِ›فیلذّبی هختلف هبًٌذ 

خاصاصاِ    › ٍ ‹ظرفصل›ٍ  ‹كلوبت كلیذی›، ‹چكیذُ›

 .ثِ جعتجَی همبلِ هَرد ًظر ثپردازیذ ‹همبلِ

ٍ  ثجت ؼاذُ    ISSN 5540 - 1735 ؼوبرُ

یكی از ظبیت ّبی زیر هاجاواَػاِ ؼاركات         

اظات.   تَظؼِ فٌبٍری ظبختوابى ثاَم ظابزُ       

های   civilis از ریؽاِ التایاي      CIVIL ٍاشُ

 »ظكًَت در ؼْرّبی هتواذى »  ثبؼذ كِ ثِ

اؼابرُ دارد.     »زًذگی رٍظاتابیای   » در همبثل

توذى ًیس  ثِ هؼٌبی CIVILIZATION ٍاشُ

از ّااواایااي ریؽااِ هؽااتااك هاای ؼااَد.            

ثاااب الاااْااابم از            CIVILICA ًااابم

ثسرگتریي دایرُ الوؼبرف  ،Britannica كلوِ

جْبى، اًتخبة ؼذُ ٍ ثِ صَرت رظاوای در       

ادارُ هبلكیت صٌؼتی كؽاَر ایاراى جاْات         

اظتفبدُ اًحصبری تَظط ؼاركات تاَظاؼاِ          

فٌبٍری ظبختوبى )هجری ظبیت( ثجت ؼاذُ      

  اظت.
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اطاصػابت    GreenFILEپبیگبُ اطاصػابتای      

پصٍّؽی در هَرد توبم جٌجِ ّبی تأثیر اًعابى    

ثر هحیط زیعت را ارائِ هی دّذ. هاجاواَػاِ        

ػٌبٍیي ػلوی، دٍلتی ٍ ػوَهی ایاي پابیاگابُ         

هطبلجی درثبرُ اثرات زیعت هحایاطای افاراد،       

ؼركت ّب ٍ دٍلت ّبی هحلی/ هلی ٍ آى چِ را  

در ّر یك از ایي ظطَح ثارای ثاِ ااذالال           

داد، های        رظبًذى ایي اثرات هی تَاى اًاجابم  

ارتجبطبت ثیي هاحایاط       GreenFILEثبؼذ.  

زیعت ٍ اًَاع هختلف رؼتاِ ّابیای هابًاٌاذ           

كؽبٍرزی، آهَزغ ٍ پرٍرغ، امَق، ثْذاؼت ٍ 

 .تكٌَلَشی را ترظین هی كٌذ

تغییر آة ٍ َّای جْابًای،    پوشش موضوعی: 

ظبختوبى ظبزی ظجس، آلَدگی، ثبزیبفت، اًارشی  

 ّاابی تااجااذیااذ پاازیاار، كؽاابٍرزی پاابیااذار        

تب كٌَى )هتاي كابهال        1999 پوشش زمانی: 

تب كٌَى )چكیذُ ًَیعی   1913 -ركَرد(  9100

  ركَرد( 612,000ٍ ًوبیِ ظبزی 

 جْبًی پَؼػ جغرافیبیی:

 هبّبًِ دٍرُ رٍزآهذ ظبزی:

ػوَم هردم، داًؽجَیبى ٍ  هخبطجبى:

 پصٍّؽگراى

 EBSCO ًبؼر:

 EBSCOhost پلتفرم جعتجَ:

 آشنایی با بانک اطالعاتی اینترنتهی فهیه ه       

(IMDb) 

 Internet Movie( ثبًك اطصػبتی ایٌترًتی فیلان 

Database)      ثب ًبم اخاتاصابری IMDb     در ظابل

 .گزاری ؼذ تَظط كَل ًیذّبم پبیِ 1990

در ایي ثبًك اطصػبتی آًصیي، اطصػبت فاراٍاًای در       

ّبی تالاَیاسیاًَای،         ّب، ثبزیگراى، هجوَػِ هَرد فیلن

 - Direct - To ّبی ٍیذئَیی، هاحاصاَالت      ثبزی

Video ِّبی ٍیذیَیی لبثل دظترظی اظت ٍ ثرًبه. 

IMDb   ّوچٌیي یك ظبیت رایگبى اظت. ایي ظبیت

، ثِ ؼركت آهبزٍى ٍاگازار ؼاذ. در          1998در ظبل 

اطصػبت ثیػ از  2011تب ًَاهجر ظبل  IMDb ظبیت

 .ّسار ػٌَاى فیلن ثجت ؼذُ اظت 854یك هیلیَى ٍ 

هیلیَى ٍ یاك صاذ      4ّوچٌیي تب تبریخ فَق اذٍد 

ّابی ظایاٌاوابیای ٍ              ّسار زًذگیٌبهِ از ؼخصیات 

 .تلَیسیًَی جْبى گردآٍری ؼذُ اظت

 IMDbPro ظبیتی ثِ ًبم IMDb، 2002در ظبل 

را در كٌبر خَد ثِ كبرثراى هؼرفی كرد كاِ ؼابهال        

ّبی توبض ثاب     تر در ارتجبط ثب رٍغ ای اطصػبت ارفِ

ّب، ػٌبٍیٌی كِ در دظات       اًذركبراى تْیِ فیلن دظت

ّبی در هرالِ  ؼرٍع ٍ اتوبم فیلن  تْیِ ّعتٌذ، تبریخ

تاری از اطاصػابت ثابزرگابًای              تَلیذ ٍ اجن ٍظیغ

 .ّبظت فیلن

تجبری؟ ثلِ ًَع  http://www.imdb.com ًؽبًی

تلَیسیَى ٍ ثابزی زثابى)ّاب(         "ثبًك اطصػبت فیلوْب

اًگلیعی، آلوبًی، ایتبلیبیی، اظپبًیبیی ٍ پرتغبلی هبلك 

 ِ هاْار    25اًذازی  گزار كَل ًیذّبم راُ آهبزٍى.كبم پبی

 ( .1990اكتجر  17)1369

 civilicaپایگاه 

یك دایرُ الوؼبرف تخصصی ثرای كالایاِ       ،ظیَیلیكب

راُ اًاذازی     ػلَم اظات كاِ ّاذف از            رؼتِ ّبی

ایجبد ثعتری هٌبظت جْت جلَگیری از پراكٌذُ  آى،

ؼذى ًتبیج تحمیك ّب ٍ هاطابلاؼابت هاحامامابى               

داًؽوٌذاى ایراًی اظت. تحمیمبتی كِ ثاذٍى ؼاك      ٍ

ظرهبیِ كؽَر ّعتٌذ. چرا كِ در دظترض ثَدى كلیِ  

كبرّبی لجلی ثِ صَرت یك هجوَػِ كِ ثاب چاٌاذ        

دكوِ هی تَاًیذ ثِ آًْب دظترظی داؼاتاِ ثابؼایاذ،        

جلَی ثعیبری از دٍثبرُ كبری ّب را خَاّذ گرفات ٍ    

هطوئٌبً اثساری لذرتوٌذ ثرای داٍراى همبالت كٌفراًط 

ّبی آتی، ٍ ًیس داًؽجَیبى همبطغ تحصیصت تكویلی 

كِ در پی اًجبم پبیبى ًبهِ خَد ّعتٌذ، خَاّذ ثَد؛ ٍ 

الجتِ یكی از ثسرگتریي دظتبٍردّبی ایي پبیگبُ در ّن 

ؼكعتي توركسگرایی ٍ از ثایاي ثاردى هارزّابی              

جغرافیبیی ٍ فَاصل ثرای دظترظی ثِ اطاصػابت ٍ       

آغابز ثاِ      1384در ظبل    داًػ هی ثبؼذ. ظیَیلیكب، 

همبالت كلیِ رؼاتاِ    ٍ ٍ در ابل ابضر فؼبلیت ًوَدُ

ػالاَم   »ّبی ػلوی در چْبر طجمِ ثاٌاذی اصالای         

ػالاَم   »  ،»ػلاَم ظاصهات     »  ،»فیسیكی ٍ هٌْذظی

را ارایِ های ًاوابیاذ.        »ػلَم اجتوبػی»ٍ  » زیعتی

ظیَیلیكب، در كتبثخبًِ هلی جوَْری اظصهی ایراى ثِ 

 آؼٌبیی ثب پبیگبُ اطصػبتی
GreenFILE 
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