
اص دٍ کلوِ            Mondofactoعثاست    

MONDO            ِکِ کلوِ طاپٌی است کِ ت

کلوِ   factoهعٌای سَال ٍ جَاب است ٍ         

ایتالیایی است کِ تِ هعٌای حقایق کِ هی           

تاضذ. ایي سایت اص یک ضشکت تخصصی            

آهَصش ٍ پشٍسش کِ اسائِ هٌاتع تا یادگیشی          

تِ صَست آًالیي هی تاضذ. یک دیکطٌشی          

آًالیي پضضکی است کِ هجَص آى تَسط            

دکتش گشاّام داسک گشفتِ ضذُ است ٍ تیص         

هیلیَى تعشیف ّشسالِ تشای جاهعِ ای        51اص  

اص کاستشاى ثاتت کِ ضاهل حَصُ ّای تْذاضت     

حشفِ ای، پضضکی، صیست پضضکی، ٍ هی            

تاضذ. ٍ ایي سایت دائوا دس حال تَسعِ ٍ             

گستشش هجوَعِ خَد جْت استفادُ اص آى        

دس آیٌذُ است. اص ایي سایت هی تَاى تِ طَس          

گستشدُ ٍ تا اطویٌاى استفادُ کشد کِ ضاهل         

 هجوَعِ هٌاتع ایٌتشًتی هعتثشی است.

معرفی چند 

 2وب سایت 

کساًی کِ دس ساُ اًذاصی ایي سایت کوک کشدُ اًذ گشٍّی اص               

فاسغ التحصیالى دس صهیٌِ ّای علوی ٍ فٌی ٍ داًطجَیاى                

کاسضٌاسی هی تاضٌذ کِ دس هْاستْای یادگیشی سایت کاس هی            

 کٌٌذ.

ایي سایت تِ طَس گستشدُ داسای هٌاتع ایٌتشًتی است کِ ضاهل            

پایگاُ ّای دادُ هی تاضذ کِ هٌاتع هعتثشی دس آى گٌجاًذُ                

ضذُ است ٍ تَسط کاسضٌاساى هَسد تاییذ قشاس گشفتِ است.               

ًَیسٌذگاى ٍ ٍیشاستاساى ایي سایت تا داضتي هْاست هَضَعی           

دس صهیٌِ پضضکی هی تاضٌذٍ یادگیشی آًالیي سا تشای آهَصش             

فشاّن هی کٌٌذ. دس حال حاضش دستشسی تِ سایت ٍ ّوِ                  

 هطالة آى سایگاى است.
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ساُ اًذاصی ضذُ است،      5991ایي سایت اص سال     
کِ تِ ضوا اطالعات دقیق دس هَسد آًاتَهی تذى         
اًساى ٍ اهکاى جستجَ دس توام سیستن ّای           

هیلیَى ًفش اص      51تذى سا هی دّذ. تیص اص          
داًطجَیاى ٍ دیگش افشاد کٌجکاٍ دس ّش سال دس          

 011ٍب سایت ها جستجَ هی کٌٌذ. تیص اص           
دتیشستاى ٍ داًطگاُ اص سایت ها تِ عٌَاى تشًاهِ         
آهَصضی ٍ سشگشم کٌٌذُ استفادُ هی کٌٌذ. ایي        
سایت جایگضیي جزاتی تشای کتاب ّای گشاى ٍ         
پش حجن هی تاضذ. ایي سایت تَسط یک تین            
اختصاصی دس ساى فشاًسیسکَ اسادُ هی ضَد.          
ایي سایت تِ کاستشاى ایٌتشًت ایي اهکاى سا هی          
دّذ کِ دس سشاسش جْاى تتَاًٌذ تِ اطالعات            
تسیاس هْن دستشسی داضتِ تاضٌذ ٍ اص آخشیي          
فٌاٍسی دس هَسد ّش تیواسی، کتاب ّای دسسی         
آًاتَهی یا تشًاهِ ّای کاستشدی اطالع یاتٌذ.            
اهکاى دستشسی تِ ایي سایت اص طشیق ایٌتشًت         

دس صفحِ خاًگی سایت سِ تة        سایگاى است.   
اصلی هطاّذُ هی ضَد کِ تة اٍل دستگاُ             
ّای تذى سا تِ صَست جذاگاًِ ًَضتِ است،            
قسوت ّای هختلف دستگاُ ّا دس تة دیگش،           
اطالعات تیطتش دس هَسد اهکاًات سایت دس تة          

دیگش. دستگاُ ّایی کِ دس صفحِ خاًگی قشاس داسًذ تِ صَست              
لیٌک هی تاضذ کِ تا قشاس گشفتي تش سٍی ًام آًْا ّواى اًذام سا                

 ًطاى هی دّذ.  
دس ّش صفحِ اص ایي سایت هی تَاى تِ اطالعات صیش دستشسی               

 داضتِ تاضین:
ًَسیٌذُ: تشای ّش صفحِ آًاتَهی استاد آًاتَهی اص تین تیلَس قشاس   
دادُ ضذُ است. ٍ یا هی تَاى اص صفحِ تذٍى ًَیسٌذُ استفادُ              
کشد. دس ایي سایت استٌاد ّایی ٍجَد داسد کِ ّش استٌاد ضاهل             

 اطالعات صیش است:
"عٌَاى هقالِ". عٌَاى ٍب سایت. ًاضش ٍب سایت، اًتطاسات             

سٍص، هاُ، سال. ٍب         
سایت. صفحِ ٍب سٍص      
هاُ سال دیذُ ضذ.         

"URL." 
صفحِ عٌَاى: ّواى       
عٌَاى ًاسًجی است کِ     
دس تاالی صفحِ قاتل       

 هطاّذُ است.
عٌَاى ٍب سایت:         

InnerBody.com 
ًاضش ٍب سایت: ضشکت    

How To Media 
تاسیخ اًتطاس هطالة رکش    

 ضذُ است.
دس   URLدس ضوي تاسیخ تاصیاتی هطالة ٍ          

 پاییي هطالة رکش ضذُ است. 
دس صَستی کِ ضوا تا سَالی سٍتشٍ ضذیذ یا            
هی تَاًیذ دس صفحِ هخصَظ خَدتاى سَال        
سا تپشسیذ یا ایٌکِ اص طشیق صفحِ پشسص ٍ           
پاسخ دس تیي هَاسد جَاب سَال خَد سا تیاتیذ. 
فیس تَک ایي سایت ًیض فعال هی تاضذ کِ اص          
طشیق آى ّن هی تَاًیذ تا سایت دس استثاط            

 تاضیذ.
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