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 إِرْ أَخَزَ اللَُِّ هِيثَبقَ الَّزِييَ أٍُتَُاْ الْكِتَبةَ لَتُبَيٌٌَُُِِّّ لِلٌَّبسِ ٍَ لَب تَكْتُوًََُُِ فٌََبَزٍُُُ ٍَسَاءٍََ 

 (187)ظَُُْسِِّنِ ٍَ اشْتشٍََِاْ بِِِ ثوًٌََب قَلِيلًب  فَبِئْسَ هَب يَشْتشٍَُىَ

 

الَّزِييَ يَفْشَحَُىَ بِوَب أَتََاْ ٍَّ يحُِبَُّىَ أَى يحُْوَذٍُاْ بوَِب لَنِ يَفْعَلَُاْ فَلَب تحَْسَبٌََُّْن     تحَْسَبيَلَب 

 (187)أَلِينٌ  بِوَفَبصٍَٓ هِّيَ الْعَزَاةِ  ٍَ لَُْنِ عَزَاةٌ 

 

 (189)ءٍ قَذِيشٌ  شىَ    كلُ  ٍَ لِلَِِّ هُلْكُ السَّوَبٍَاتِ ٍَ الْأَسِضِ  ٍَ اللَُِّ عَلىَ

 

 (آل عوشاى)



 مشابُت یابی در وًرمگس
www.noormags.ir  

 
12 مقالٍ صفحٍ میلیًن 

مجلٍ عىًان 1300 در واشر 275 ي پذیذآير 260000 از 

25000 جذیذ کاربر 200 ريزاوٍ میاوگیه ي ريزاوٍ بازدیذ 
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 مشابُت یابی متًن در احادیث شیعٍ



 مشابُت یابی متًن در احادیث شیعٍ با اَل سىت



 وًرتًن ماب یشابُت ماماوٍ س
 سمیم وًر

www.samimnoor.ir 
 

ٓ َاْ از بخطٓ  :از عبارتىذ وًر سمٕم ئژگ
 

ضذٌ؛ اسىاد کل با کاربران ارسالٓ مته مطابُت درصذ ومأص ٓ  بازٔاب
ضذٌ؛ اسىاد از ٔک َر با کاربران ارسالٓ مته تفکٕکٓ مطابُت درصذ ومأص ٓ  بازٔاب
ضذٌ؛ اسىاد از ٔک َر محتًاْ با ارسالٓ مته مطابُت دقٕق محل ومأص ٓ  بازٔاب
سازْ از استفادٌ با (مطابٍ ي مطکًک) مته دي مقأسّ امکان ٓ  پىجرِ دي در متًن روگ

 جذاگاوٍ؛
ٔابٓ از گسارش گٕرْ امکان ٍ ْ اف صًرت بٍ مطاب ٓ د  مستىذسازْ؛ مىظًر بٍ پ
ٔابٓ امکان ٍ ٓ ضذٌ متًنِ مجذد مطاب ٍ ٔاب  آن َا؛ ريْ بر دلخًاٌ تغٕٕرات اعمال با مطاب
ٔابٓ دقت افسأص ٍ  ريأات؛ ي قرآن آٔات اضعار، قًل َا، وقل گرفته وادٔذٌ با مطاب
ٌمتًن؛ جسئٓ تغٕٕرات تطخٕص براْ مصىًعٓ ًَش تکىٕک َاْ از استفاد 
پرتکرار ي کًتاٌ مطابُت َاْ گسارش عذم. 



 درج مستقیم مته( الف
 بب استفبدُ اص ايي قببليت هی تَاًيذ هتي سا بشای اًجبم عوليبت هشببِ يببی دس ٍسٍدی ٍاسد كٌيذ

 .عٌَاًی بشای سٌذ، هشخص ًوبييذ( 1

 .، سٌذ ّب سا دستِ بٌذی ًوبييذ(عالهت گزاسی)دس ايي قسوت هی تَاًيذ بب استفبدُ اص قببليت پشچن گزاسی( 2

 .هتي هَسد ًظش خَد سا دس كبدس بچسببًيذ( 3

 .تعذاد صفحِ ٍ كلوبت ٍاسد شذُ دس كبدس سا هشبّذُ هی كٌيذ( 4
 



 گسیىٍ َای چُار گاوٍ 



 زمان بىذی مشابُت یابی



 در صذ مشابُت یابی 



 وًر سمیم محتًایی گاٌ تکیٍ
 : قابلیتُای با www.noormags.ir وًرمگس اطالع رساوی پایگاٌ -1

12 مقالٍ صفحٍ میلیًن 
مجلٍ عىًان 1300 در واشر 275 ي پذیذآير 260000 از 
25000 جذیذ کاربر 200 ريزاوٍ میاوگیه ي ريزاوٍ بازدیذ 

 وًر آثار در شذٌ مىتشر کتابُای مجمًعٍ -2
پایگاٌ در شذٌ مىتشر کتاب جلذ 15000 بر بالغ WWW.NOORLIB.IR ٍک 

 .می شًد متصل پایگاٌ بٍ مرير بٍ

   يب از شذٌ استخراج مىابع -3

 ... ي -4

 

 
 

 



   8 شماره - 1384 پاییز « ... مجله « بدنی تربیت کاربر مقاله
 (پژوهشی-علمی)

  ، کیفی اطالعات ساشهاًدّی بسای کِ است ذکس بِ الشم
  هأًَس ٍ آضٌا اطالعات با کـاهال بـاید پژٍّطگساى 

  باشخَاًدُ چٌد ضـدُ تـْیِ هـطالب هـٌظَز، بـدیي.باضٌد
 هجبَز پژٍّطگساى هَزد اش بسیازی دز ّـوچٌیي،.ضـد

  آًاى هَزد دز ًظس  تبادل  ٍ بحث یا هطالب بِ هجددا بَدًد،
  صحیح فْن بِ ًـسبت اطـویٌاى اش پس.دّـٌد گَش

  پسسـص، ّـس بـسای.زسـید کـدگرازی بِ ًَبت ،دیدگْْا
  سپس  ٍ، آهدُ فْسست یک دز ضدُ  بیاى  دیدگاّْای تـوام

ِ ّا کِ آًجا اش.ضدًد کدگرازی    پسسص ّفت ضاهل هصاحب
 طَز بِ کدام ّس پاسخ ّا، ساشهاًدّی بسای بَد، اساسی

  ًیص، 8 جدٍل . است ضدُ ازائِ 7 تـا 1 جدٍلْای دز هجصا
ِ  زا  دیدگاّْا جوع بٌدی  .هی دّد ازائ

  ساشهاًدّی بسای بایستی پژٍّطگساى کِ است ذکس ضایاى
 بدیي.باضٌد هأًَس ٍ آضٌا اطالعات با کاهال کیفی اطالعات

 دز ّوچٌیي .ضد خَاًدُ باز چٌدیي ضدُ تْید هٌظَز،هطالب
 بِ هجدد گَش دّی بِ هلصم پژٍّطگساى هَازد اش بسیازی
  کسب اش پس.ضدًد آًاى هَزد دز تبادل ًظس ٍ بحث ٍ هطالب

ِ  ًَبت ًظسات صحیح فْن بِ ًسبت اطویٌاى   کدگرازی ب
 ٍ فْسست ضدُ بیاى ًظسات کلیِء پسسص ّس بسای.زسید

ِ ّا کِ آًجا اش.گسدید کدگرازی   اساسی پسسص 7 هصاحب
  الی  1 جداٍل دز ًوًَِ هدیساى پاسخ ّای داضت،ساشهاًدّی

  7 الی 4 جداٍل دز ًوًَِ دبیساى پاسخ ّای ساشهاًدّی ٍ 3
 .است گسدیدُ ازائِ



 
 فعالیت َای در دست اقدام

 
 مشابُت یابی بیه سىد احادیث 

 ...ي 




