سایت ت یاى
سایت ت یاى کِ زیر ًظر هَسسِ فرٌّگذی
ٍ اطالع رساًی ت یاى ّذایت هی شَد در
بخش از ایي سایت قسوتی با ػٌَاى فیلذن
ٍ اًیویشي ٍجَد دارد

کِ دارای اًَاع ٍیذیَّای آهَزشی ٍ هذهّذ ذی ٍ
ٍرزشی ٍ طٌس ٍ سرگرهی ٍ ٍیذیَّای خذ ذری ٍ
غیرُ هی باشذ .در ایي پایگاُ در قسوت ٍیذیَّذای
آهَزشی قابلیت داًلَد فیلن ّای آهَزشی پسشکذی
ٍجَد دارد.
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صفحِ ًخست سایت دارا قسوت ّایی هاًٌذ گرٍُ بٌذی

ٍ قسوت ّای بؼذی کِ در ّواى صفحِ خاًگی سایت در دسترس

اطالػات دارٍیی" قرار دارد کِ بذیي هٌظَر در ًظر گرفتِ

دارٍّا ،لیست دارٍّا ،اخ ار ٍ هقاالت ،قیوت ّای بیوِ ای

است شواهل :آخریي اخ ار ،جذیذ تریي اخ ار ،پربیٌٌذُ تریي اخ ار،

شذُ است کِ اگر دارٍی خاصی را هذًظر داریذ ٍ هی

بیوِ ّا ٍ شرکت ّای دارٍیی هی باشذ ٍ ّوچٌیي شاهل

جذیذ تریي هقالِ ّا ،جذیذ تریي دارٍّا است کِ ػٌَاى آى را

خَاّیذ بذٍى استفادُ از گرٍُ ٍ لیست ٍ غیرُ آى را

لیست الف ایی دارٍّاً ،رم افسار دارًٍگار ،لیست تَلیذ

گهاشتِ ٍ بؼذ لیٌک بِ هطلب اصلی را هی دّذ.

جستجَ کٌیذ ،از ایي جستجَگر استفادُ کٌیذ .برای ایي

کٌٌذگاى ،تَزیغ کٌٌذگاىٍ ،اردکٌٌذگاى ،آرشیَ ،سیاست

در کٌار باکس جستجَ هٌَیی ٍجَد دارد کِ جستجَ را در هقالِ ّا،

کارً ،ام دارٍی هَرد ًظر خَد را در باکس جستجَ ٍارد

ّای دارًٍوا ،ت لیغات در دارٍ ًواً ،رم افسار هَبایل دارًٍوا،

اطالػات دارٍیی ٍ قیوت بیوِ ّا هحذٍد هی کٌذ.

کردُ ٍ بر رٍی دکوِ جستجَ کلیک کٌیذ.

ًسخِ هَبایل سایت ٍ راٌّوای استفادُ ٍ سایت ّای هفیذ

اطالػات دارٍیی

اطالػات راجغ بِ دارٍّا در سِ زهیٌِ است:اطالػات

را ًیس دارا هی باشذ.

در صفحِ ًخست سایت دارًٍذوا ،قسوتی بِ ًام "جستجَ در

ػوَهی ،اطالػات تخصصی ٍ اطالػات تجاری .

در لیست ًتایج بذست آهذُ ،هقابل ًام ّر دارٍ حذاکثر سِ
گسیٌِ ٍجَد دارد کِ ایي اطالػات را در اختیار کاربراى قرار
هی دّذّ(.وِ دارٍّا الساها ّر سِ ًَع اطالػات را ًخَاٌّذ
داشت ).با ًشاًگر هَس رٍی ّر کذام از سِ هَرد کِ برٍیذ،
ًام آیکَى برایتاى ًوایاى هی شَد .اطالػاتی کِ برای ّر
دارٍ هؼییي هی کٌذ شاهل هَارد هصرف دارٍ ،هَارد هٌغ
هصرف ٍ هقذار تجَیس آى را هشخص هی کٌذ.
برای هشاّذُ دٍ دستِ اطالػات دیگر ایي دارٍ ،از دکوِ
ّای باالی صفحِ (اطالػات تخصصی ٍ اطالػات تجاری)
استفادُ کٌیذ.

