
ایي ٍب سایت یک هَتَرجستجَیی تزای کلوات ٍ عثارت          

ّا است. اگز ضوا هی خَاّیذ یک کلوِ را تعزیف کٌیذ،              

لغت ًاهِ هَجَد در ایي ٍب سایت تِ سزعت ایي اهکاى را             

تِ ضوا هی دّذ کِ تِ سزعت تِ هعٌی کلوِ دستزسی               

یاتیذ. ٍقتی ضوا ًوی داًیذ کِ اس کذام یک اس هعاًی یک              

کلوِ استفادُ کٌیذ ایي ٍب سایت تِ ضوا کوک خَاّذ             

لغت در    9111هیلیَى کلوِ ٍ تیص اس         91کزد. تیص اس    

ایي دیکطٌزی ّوِ       هَتَر جستجَ ًوایِ هی ضَد.        

دیکطٌزی ّا را سَرت کزدُ است ٍ اس طزیق لیٌک تِ آًْا            

 هی تَاًین دستزسی یاتین.

 ضیَُ ی کار

 enterدر تاکس جستجَ یک کلوِ را تایپ کٌیذ تعذ اس             

هَتَر جستجَ هعٌی کلوِ یا حتی عثارت را تزای ضوا هی           

 آٍرد.
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تزای یافتي کلوات: ًَعی الگَ ضاهل حزٍف الفثا ٍ کاغذ           

ّایی کِ ضاهل هجوَعِ ای اس کاراکتزّاست هی تاضذ.           

* ٍ ؟ لیستی اس کلوات هطاتق تا الگَی ها را تاسیاتی هی              

کٌٌذ. ًطاى ستارُ )*( تا ّز ضوارُ اس حزٍف الفثا یا                

ًطاًِ ّا را هطاتقت هی دّذ. عالهت سَال )؟( دقیقا تا             

یک حزف یا ًطاًِ هطاتقت هی دّذ. )اطالعات تیطتز در          

 هجوَعِ کاراکتزّا ٍ دیکطٌزی هعکَس است(.

ضوا هی تَاًیذ لیٌک ّای تیطتزی در جعثِ تاال تزای             

اطالعات تیطتز در سایت ٍاى لَک کطف کٌیذ. ٍ                

فزاهَش ًکٌیذ کِ ضوا اس طزیق ایي تاکس هی تَاًیذ             

هطالعِ ٍ تاسخَرد ٍ ّز گًَِ سَال خَد را اس سایت تزای            

ها تفزستیذ. ٍقتی کِ ضوا تا ایي سایت کار هی کٌیذ تِ             

 راحتی هی تَاًیذ تِ صفحِ اٍل سایت تاس گزدیذ.

 89خیدادعم هع



تِ علت خزاتی در لیٌک گزفتي عکس اس سایت اهکاى 

 پذیز ًثَد.

 پایگاُ جاهع اطالع رساًی پشضکاى ایزاى

ضاهل تجوعی اس سایتْا در سهیٌِ پشضکی است 

ّوچٌیي ضاهل اطالعات دارٍیی ٍ تیوارستاًْا، 

درهاًگاّْا،پاراکلیٌیک ّا ٍسایز اطالعات هفیذ در 

 سهیٌِ پشضکی هی تاضذ.

 www.hooshyar.com 

تا تَجِ تِ پیطزفت ایٌتزًت ٍ فضای هجاسی استفادُ 

اس فزٌّگ آًالیي ًیش رٍاج یافتِ است فزٌّگ لغت 

آًالیي َّضیارکِ ضاهل اصطالحاتی در رضتِ ّای 

هختلف هی تاضذ اس کاهلتزیي دیکطٌزی ّای آًالیي 

هی تاضذ. ایي فزٌّگ هٌاسة تزای کارتزاى عادی ٍ 

کارتزاى ضثکِ ٍ ساسهاًْا ٍ ضزکتْا هی تاضذ کِ تِ 

ستاًْای اًگلیسی، فزاًسِ، آلواًی، ایتالیایی ٍ اسپاًیایی 

عزضِ هی گزدد.ایي ًزم افشار را هی تَاى اس ّویي 

 سایت داًلَد کزد.

 www.medicinenet.com 

medicinenet ٌِیک کوپاًی ًطز اطالعات در سهی

هزاقثتْای تْذاضتی است کِ اطالعات هعتثزی در سهیٌِ 

ّای پشضکی، تْذاضت، تکٌَلَصی ایٌتزًت ٍ غیزُ در اختیار 

 هطتزیاى خَد قزار هیذّذ.

صفحِ ًخست آى خثزّایی در حَضِ سالهت در طَل ّفتِ 

 ٍخثزّای جذیذ در اختیار قزار هیذّذ.

ایي سایت تخطْای هختلفی اس قثیل اسالیذ عکسْا، هجوَعِ 

تستْا، تیواریْا ٍ ضزایط آًْا ٍ غیزُ هیثاضذ. کِ ّزکذام اس 

 آًْا تخطْایی عالی ٍ کن ًطیز در هحیط ایٌتزًت هی تاضذ

 www.irteb.com 
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