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 شبکه اجتماعی آکادمیا:

یکی از مهمترین شبکه های اجتمااعای   

تحقیقاتی، شبکه اجتماعی آکادمیا مای    

باشد. این شبکه اجتامااعای دا  اا           

تو ط ایچااد پرایس ااه انادازی   8002

شد. آکادمیا برای اعضای خود، شمااای   

از ابزااها و امکانات جهت همکاای هاای  

علمی جهانی، فراها  مای کا اد. دا            

نوشتااهای مختلف شبکه اجاتامااعای       

آکادمیا تحت ع اوین گوناگونی معارفای   

شده ا ت از جمله: شبکه اجاتامااعای        

تخصصی محققان دانشگاهای، شاباکاه       

اجتماعی برای دانشاما ادان، شاباکاه         

اجتماعی پژوهش محوا، فیاس باوکای      

برای دانشم دان،  اایات ااها اماای          

پژوهش، شبکه اجتماعی مشاااکاتای و      

 شبکه اجتماعی آکادمیک.

ثبت نام دا ایان شاباکاه           

اجتماعی، اایاگاان ا ات.         

آخرین محا به اعضا نشاان    

می دهد که تا ک ون بیش از 

میلیون محقق دا ایان       6/3

شبکه عضو هساتا اد. ایان        

شبکه، محدود به یک اشتاه  

موضوعی خاص نایاسات و      

محققان از همه اشته ها می 

توان د دا آن ثبت نام ک  اد.  

بعد از ثبت نام، محقق مای    

تواند ع اوین تالیفات و زمی ه 

های عالقه م دی خود اا از   

طریق پروفایل تخصصی خود 

با  ایر محققان به اشاتارا    

بگذااند و مطابق اطاالعاات     

پروفایل خود با  ایر محققانی که دا 

حوزه فعالیت خود فعا  هست د نیاز  

آش ا شده و اخرین فعالیت های آنها 

 اا دنبا  ک  د.

همانطوا که اشااه شد، اعضا آکادمیا 

می توان د از طریق پروفایل شخصای  

شان، عالقه پژوهشی و تالیفات خود 

اا به اشترا  گذاشته، هماچا ایان     

اختیاا خود آاشیوی آثااا خاود اا       

داشته باش د تا برای جامعه و ایا    

 تری قابل د تر ی باشد.
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 آ چ نکتربخر  ن جر نمینکاد

  دا8دبیر تان فرزانگان کتابخانه 

نظر دااد به م ا بت هفته 

پژوهش اولین جلسه کافه  

دانش اا با محوایت پژوهش  

چیست و چرا؟ برگزاا نماید،  

همچین اادوی مطالعاتی  

تفریحی کتابخانه ملی و باغ  

 کتاب دا اولویت ها می باشد.

 حال خ   خاا د   خاا    ا    

سیاوح نپزشکنمخصوصنکتاب  

نویس ده این کتاب میکااو   فرعون

التاای، ترجمه ذبیح اله م صوای و 

نشر پایادا کارده         5621دا  ا  

ا ت. همچ ین ایان کاتااب دو           

 جلدی می باشد.

مترج  دا مقدمه این کتاب نوشته 

ا ت: اک ون که قرن چاهااادها        

ا ت و تصوا نمی ک   که تا پایاان  

این قرن، دا باازاا ادب کاتاابای         

م تشر شود که از حایات تااایا        

با تانی کشواهای خاوامایااناه و      

تحلیل اجتماعی و اوانش ا ای آن    

تاای  بتواند با این کتااب کاه دا       

قبل از میالد مسایاح      5610 ا  

 نوشته شده ا ت برابری نماید.

خوان دگان کتاب چه جوان، چاه    

پیر، از خواندن این تاای  با تانی 

که دا عین حا  ماعاناونای از         

تحلیل اجتماعی و اوان ش اا ای   

ا ت ا تفاده خواه د کرد. اما اگر 

جوان هست د من به آنها  فااش 

می ک   که کتااب اا باعاد از          

خواندن از د ت نده د و ناگااه     

دااند تا ای که بعد از ا یدن باه    

 ن شصت  الگی یاا بایاشاتار        

خواندن کتاب اا تندید ک  اد و    

دا آن موق  ه ر نویس ده کاتااب   

زیادتر دا نظرشان جلوه خاواهاد   

کرد و بیشتر به اازش تاحالایال     

های اجتماعی و اوانش ا ی کتاب 

 پااای خاااواهااا اااد بااارد.         

از یک میرزا ب ویس چاون مان       

پس دیده نیست کاه وقاتای        

کتابی اا ترجمه می ک د، خود 

دا مقام تحسین آن کاتااب       

برآید ولی بی آنکه مبادات باه  

اغراق ک   می گوی  کاه ایان     

کتاب، کتابی ا ت که بعاد از    

ای که خواندید ماتاوجاه مای       

شوید اازش آن اا داشته ا ت 

که مواد مطالعه شاماا قاراا        

 بگیرد.

تهران، ا  او ،شمااه ا8کتابخانه دبیر تان فرزانگان   

5632آذا ماه   

 سخننمخرطب

لطفا مطالب، نظرات و ایاده هاای     

خود اا که عالقه داایاد دا ایان       

خبرنامه م تشر شاود بارای ماا          

اا ا  ک ید تا دا شاماااه هاای        

 بعدی این خبرنامه چاپ شود.

 پل های ااتباطی ما

 ایمیل

farzaneganlib@gmail.co

 m 
 

 تلگرام
@malekilib 
یا به صورر  ستو  شور وتوه بوه 

 کتابخاشه تحریل سهیس.

ن ورنبورننن  ینرن نننم
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 د بر هنسودنکو

 Suuji wa“ ودوکو مخفف عابااات          

dokushin ni kagiru”     کااه خااوانااده

باه    وجی وا دوکوشین نی کاگیارو  شود می

ا ت. هر چا اد     مع ی ااقام باید ت ها باش د

این بازی برای اولین باا دا یک منله پااز     

انتشاا یافت ، ولای   53۹3آمریکایی دا  ا  

گایار بارای         انتشاا آن به طوا مستمر و پی

گردد به ژاپن دا  اا    نخستین مرتبه بر می

این  رگارمای باه       8001و از  ا   5323

محبوبیت جهانی د ت یافت و نخاساتایان     

دا فیالدلفیاا   8002مسابقه ملی آن دا  ا  

 ، آمریکا برگزاا شد.

لطفا پس از تکمیل کردن جدو ، عکس یاا    

 نمونه چاپی آن اا به کتابخانه تحویل دهید.
  

برای برندگان مسابقه جوایزی دا نظر   

 گرفته شده  تا ت.

د د  برندهرشد ددد 

وحشت فرو می اود و کاماتار          

شخصی خاصه جوانی جرئت پیدا 

می ک د که از خانه خااج گاردد.  

مدتی از این حادثه می گذاد، تاا  

ای که اوزی زنی به آن خانه کاه    

گدا اا بلعیده بود ظ ین می شاود  

و آنگاه مردان و مامواان محله اا   

به کمک می خواند تا باه طاوا       

اجتماع و مسلحانه به آن خااناه     

وااد شده، هرگاه جریاانااتای دا      

آننا وجود دااد کشف ناماایا اد.     

وقتی عده زیاادی از ماردان و         

مامواان حکومتی وااد آن خااناه   

می گردند و ای نا و آننا و ایان      

گوشه و آن گوشه اا مواد بازا ی 

و تفحص قراا می ده د ناگاهاان   

چشمشان به م ظره ای بارخاواد   

می ک د که از وحشت و تعنب بر 

جای خشک می شاوناد. دا آن        

اوزی زن گدایی  ار و اوی        

پوشیده به طرز مرموزی از خانه 

ای که دا انتهای کوچه ت گ و   

تاایکی قراا داشت، صدای نالاه  

و فریادی می ش ود، صدا طوای 

بود که توجه وی اا باه خاود       

جلب کرده، به خیا  ای کاه دا    

آن خانه مریضی هست کاه از      

شدت داد ناله  ر میدهد، باه    

خانه می اود تا مگر مریا  اا    

دعا کرده و از صااحاب خااناه       

صدقه ای طلب ک د. اما  اک ان 

خانه به جای آنکه به وی صدقه 

ای بده د او اا به داخل خااناه   

می خوان د. این کااا، گادا اا        

د تخوش وحشت و ترس مای  

گرداند ولی به هرحا  گدا اا به 

داخل خانه می افکا ا اد کاه       

 رنوشت وی نامعلوم می شود. 

هر اوز عده بیشماای از جوانان 

اصفهان مفقود االثر می شوند و 

مردم و مامواان حکوماتای باا      

همه تفحص و ک نکاوای هرگز 

نمی توان د آنها اا پیدا کا ا اد.    

شهر اصفهان ناگهان یکبااه دا   

خانه، دا داخل یاک  ارداب و       

زیرزمین تاایک، جوانان گماشاده   

اا می بی ا اد کاه باه حااالت            

گوناگون و به صواتی فنی  ماواد  

شک نه قراا گرفته و کشته شاده  

اند. و آنگاه هرچه بیشتر تحقیق و  

بازا ی می ک  د دا می یاب د که 

هر اوز به ه گاام غاروب، مارد        

نابی ایی یا نابی انمایی که دا آن     

محل زندگی می کارده، عااباران      

کوچه اا با ا ترحام و طلب کمک 

به دام افک ده به آن خانه مارماوز   

می برده ا ت و دا آننا به و یله 

افراد مرموزی به طرز وحشایااناه    

 نابود می کرده اند.

برگرفت ن زنکتربنسرگوششو ننن

  حسننصبرحنننقلع ن لموت

از  وی شواای آذ نننن 52  پس از پیروزی انقالب ا المی، به م ظوا گسترش فره گ پژوهش دا جامعه، اوز

 56۹3   گذاای شد. وزاات علوم تحقیقات و ف اوای نیز از  ا      به نام اوز پژوهش نام فره گ عمومی کشوا

این نام به هفته پژوهش و   5621 گذاای کرد و از  ا   اا به نام هفتة پژوهش نامچ ر میننهفت نآذ نمرهن   

 ف اوای تغییر یافت. 

نچووووووووویوووووووووسووووووووو  نننننننننننن  پووووووووو؟نهووووووووو 

  ای جام  با هدف پژوهش، به مع ای عام، برا ی یا کاوشی  خت کوشانه و به مع ای خاص، تحقیق و تنربه

هاا و قاوانایان            ها، نظریه گیری ها، تندید نظر دا نتینه های نو و تفسیر دا ت این واقعیت کشف واقعیت

ها و قوانین جادیاد    ها، نظریه گیری های کشف شده و به کااگیری عملی نتینه پذیرفته شده دا پرتو واقعیت

های قابل اطمی ان از طریق گردآوای، تحلایال و      ا ت. دا مع ایی دیگر، پژوهش فرای د ا یدن به ااه حل 

 م دا ت.  ایزی شده و نظام ای برنامه ها به گونه تفسیر داده

ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و تو عة همه جانبة یک کشوا ا ت و قادات و         پژوهش یکی از ا ا ی

های پژوهشی یکی از  ا تقال  هر کشوای بر پژوهش و تولید عل  ا تواا ا ت. ب ابر این نوع و  طح فعالیت 

های مربوط به تاو اعاه از       شود. موفقیت دا تمام فعالیت  های اصلی تو عه و پیشرفت محسوب می شاخص

 های پژوهشی بستگی دااد.  جمله ص ای ، کشاوازی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت

 ب ن ظرنشمرن زنجمل نم منتریننآف نهرینپ؟نه نچ نعو ملینمیتو  دنبرشد 
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https://www.sudoku.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d9%88%d8%af%d9%88%da%a9%d9%88/

