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    در اینترنت  جایگاه تاریخ

  بخش اول

  میرھادی حسینی

  عضو ھیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

 ۴٣و  ۴٢شماره  - ١٣٨٠فروردين و ارديبھشت » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

  :مقدمه

کتاب و کتابخانه ھم محیط کار .پذیر است مختلف امکان  مطالعات تاریخی برای پژوھشگران این رشته امری است که از راھھای
علوم ارتباطات .پیش آمده است  ھای مطالعاتی اخیر،تحوالتی در عرصه روش.علیرغم این امر،در طی دو دھه. اصلی یک مورخ است

  .ھای تاریخی داشته است ھای نوین در عرصه پژوھش شیوه و جھان الکترونیک،نقش مھمی در ظھور

ھای منحصر به فرد  از نسخه)  scan( دیجیتالی،تصویربرداری   ھای در کامپیوتر،کتابخانه)  Base Data( ھای اطالعاتی  ایجاد بانک
برداری،از جمله این  ویژهء فیش  یافزارھا افزارھای آموزشی تاریخی و نرم ،تولید نرم)  CD( روی دیسک فشرده   خطی و ذخیرهء آن

ای را در دنیای مبادالت علمی به جای  یک شاھراه اطالعاتی،تاثیر گسترده  به عنوان»اینترنت«در این میان،شاید.موارد است
ینک ای رشد یافته که ا به گونه)١٩٩۵-٢٠٠١(  ھای پایانی قرن بیستم این پدیده در یک دھهء اخیر،و بویژه در سال.باشد  گذاشته

توانست با در اختیار  می  اگر روزی یک مورخ.بسیاری از پژوھشگران معتقدند بدون استفاده از اینترنت،ھر تحقیقی ناقص خواھد بود
داشتن یک کتابخانه غنی به تحقیق و پژوھش بپردازد، امروزه ھمان مورخ،ناچار است با ورود به دنیای اینترنت،ضمن به اشتراک 

اطالعی از وضعیت پژوھش در دیگر  بی. ھا در زمینهء مورد نظر خود،آگاه شود با دیگران،از آخرین پژوھشتحقیقات خود   گذاشتن
  .دھد ماندگی را افزایش می نقاط جھان،تنھا فاصله عقب

ی به مقالهء حاضر و سلسله مقاالت بعد.وجود ندارد  در ایران ھنوز جایگاه مناسبی برای استفاده از اینترنت در مطالعات تاریخی
  .اند ھای تاریخی در شبکه جھانی اینترنت تھیه و تدوین شده پایگاه  ترین منظور آشنایی با مھم

رود که این  ھای معتبر ایرانی خالی است اما امید می فر به شاھراه اینترنت حقیقتا جای سایتگرچه در این سیر و س
 .از طرف مورخان کشورمان گردد)  page web( ای برای طراحی و ساخت صفحات وب  مجموعه،انگیزه

  .در این نوشتاز دو محور مھم و اساسی مدنظر قرار گرفته است

  ھا مختلف آن پایگاه  ھای یخی و چگونگی استفاده از بخشھای معتبر تار معرفی وب سایت-١

در )  search( ھای پژوھشی و چگونگی جستجو  ھای معتبر جھان و کتابخانه ھای آموزشی تاریخ در دانشگاه آشنایی با گروه-٢
  .ھا آن

 @ saba.tmu.ac.irرونیکی رود که محققین و پژوھشگران گرامی،با ارسال دیدگاه و نظرات خود به آدرس پست الکت انتظار می
hoseini نمایند  نگارنده را راھنمایی.  

  :آشنایی با چند اصطالح بنیادی

  ) : Address Internet( آدرس اینترنتی -١

( آدرس اینترنتی آن پایگاه در کادر خالی باالی برنامه   ،الزم است)  site( پس از اتصال کامپیوتر به اینترنت،برای ورود به یک پایگاه 
Explorer Internet  (که   "Bar Adress  " نام دارد،وارد شده و کلیدEnter زده شود.  

این حروف که نشانه .شود آغاز می www //: httpقسمت اول معموال با حروف .شود یک آدرس اینترنتی از دو قسمت تشکیل می
  .باشد می wed wide world  ،Protocol Transfer Text Hyperاست،مخفف   پروتکب اصلی اینترنت
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مربوط به سایت صدا و سیمای  www.irib.com  //http:   مثال پایگاه.قسمت دوم آدرس در واقع مشخصه و معروف پایگاه است
سه حرف آخر . مربوط به سایت دانشگاه میشیگان آمریکا است www.msu.edu //: Httpجمھوری اسالمی و آدرس 

  .دھندهء وضعیت پایگاه است نشان)م آدرسدرقسمت دو(آدرس

نشانی علمی یا  eduدر حالیکه .بودن آنھاست  اند،به معنای تجاری و عمومی معرفی شده Comھایی که با حروف  پایگاه
  ):  Click( کلیک کردن -٢. دانشگاھی بودن یک پایگاه است

  .روی گزینهء مورد نظر است mouse  ھر جا با چنین اصطالحی روبرو شدید،به معنی زدن کلید سمت چپ ماوس

  ):  link( پیوند -٣

در صورتی که بخواھید به ھر یک از .گردید روبرو می  ھای مختلفی شوید،با موضوعات و بخش ھنگامیکه به یک پایگاه وارد می
قبلی خود بصورت   حالت گر از در صورتی که شکل اشاره.را روی آنھا قسمت ببرید)  mouse( گر  ھای فرعی وارد شوید، اشاره بخش

که گاھی (این بخش.توانید وارد آن بخش شوید درآمد،نشانه آن است که با کلیک بر روی آن قسمت،می»دست انسان«تصویر یک
  .دیگری پیوند پیدا خواھید کرد  زیرا با کلیک بر روی آن،عمال به صفحه.شود نامیده می)  link( ،پیوند )زیر آن خط کشیده شده

۴- Back :  

روی صفحه کلید ھم،ھمین کار  space Backزدن کلید . ،در باالی صفحه کلیک کنید Backرای بازگشتن به صفحه قبلی،روی دکمه ب
  .دھد را انجام می

  ) : load Down( بارگذاری -۵

ای را  که بخواھیم برنامه در صورتی.گویند می)  load Down(   به این امر بارگذاری.ای را از اینترنت دریافت کنیم گاھی الزم که برنامه
  .بارگذاری نیاز دارد تا باربرداری  بیشتر به)  user( یک کاربر .گویند می)  load up( کنیم،به این عمل باربرداری   به اینترنت ارسال

عدم  در این حالت،به دلیل.شوید یکی از مھمترین مصادیق بارگذاری،ھنگامی است که با یک متن فارسی در اینترنت روبرو می
در .مربوطه،دریافت شود  نیز از سایت)  font( اینترنت از زبان فارسی،الزم است حروف و عالئم فارسی   زبان)  support( پشتیبانی 

غیر اینصورت،ممکن است متون روی صفحه نمایش، بصورت عالئم عجیب و قریب که شباھتی به فارسی و حتی انگلیسی ھم 
  .ندارد، دیده شود

افزار ویژه  مه،این نکته قابل مداقه است که یک کاربر برای استفاده از اینترنت،الزم است با مبانی و اصول اولیه نرمدر پایان مقد
  .نخواھد بود  در غیر این صورت،قادر به استفاده مفید از اینترنت.آشنایی داشته باشد Internet Explorerاینترنت یعنی 

  :مجالت تاریخی

  »تعاونی تاریخ«کا در موسسهمطالعه مجالت تاریخ آمری

برای ورود به .شوند تاریخ امریکا و غرب منتشر می  برای مطالعه مجالتی است که عمدتا در زمینه»تعاونی تاریخ«سایت موسسه
  :این پایگاه به سایت زیر وارد شوید

cooperative.rog www.history //: http ب این سایت،کاربرانبرداری کامل از مطال الزم به ذکر است که جھت بھره   )Users  (
  .شوند  نموده و مشترک این پایگاه)  Register( بایستی در این پایگاه ثبت نام 

  نگاری باستانی مجله الکترونیکی تاریخ

  :در انگلیس به سایت زیر وارد شوید Durhamدانشگاه   نگاری باستانی وابسته به برای اتصال به پایگاه مجله الکترونیکی تاریخ

 /histos / classics / www.dur.ac.uk //: http index.html   

یونان و روم،بیزانس و دیگر فرھنگھای باستانی ارائه   نگاری نگاری باستانی شامل متون تاریخ این مجله مطالبی را در حوزهء تاریخ
  .دھد می
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نگاری بدست  ادبیات در نظریات جدید در مورد تاریخ نگاری در توان مطالبی را در زمینه بیوگرافی باستانی،تاثیر تاریخ ھمچنین می
  .آورد

  مجله فلسفه تاریخ

نامه بوده و اوی مقاالت و خالصه کتب  به صورت فصل  این نشریه.پردازد المللی فلسفه تاریخ،به تئوری و فلسفه تاریخ می مجله بین
  :شوید برای اتصال بھاین مجله به پایگاه زیر وارد.است  در زمینه فلسفه تاریخ

theory.org and WWW.history //: http  این مجله وابسته به دانشگاهWesleyan در آمریکا استـ  

  :مھمترین مباحث مطرح شده در این مجله عبارتند از

  تاریخ«،»نگاری تاریخ«،»،فلسفه نظری تاریخ»فلسفه نقد تاریخ«

برای .شوند،به صورت الکترونیکی ارسال خواھد شد  این نشریه برای تمام افرادی که مشترک.»متدولوژی تاریخی«،»نگاری تاریخ
 .کنید  کلیک subscribe toدر کنار عبارت  hereانجام مراحل اشتراک پس از ورود به سایت اصلی مجله،روی پیوند 

 www.Currenthistory.com //: http: نیکی تاریخ معاصر به سایت زیر وارد شویدمجله تاریخ معاصر برای اتصال به مجله الکترو
از طریق پست (آنرا تکمیل و برای این سایت  ھای مختلف این مجله،فرم اشتراک کاربران الزم است برای استفاده از شماره

را ھم بر  Acrobat Adobe Readerافزار  رمدر ھنگام استفاده از صفحات مختلف مجله،بایستی ن  ھمچنین.ارسال دارند)الکترونیک
توان آنرا به رایگان روی  افزار در کامپیوتر کاربر موجود نبود،می نرم  در صورتی که این.کرده باشند)  install( روی کامپیوتر خود نصب 

  .کرد)  load Down( کامپیوتر خود بارگذاری 

نیاز به ثبت اشتراک در آن )الکترونیکی  مانند اکثر مجالت(لب این مجلهبرای دسترسی آزاد و کامل به مطا today historyمجله 
  :مجله وارد شوید  برای اینکار ابتدا به سایت اصلی این.است

today.com www.history //: http  سپس در باالی صفحه،روی پیوندtoday register نام  پس از چند لحظه فرم ثبت.کلیک کنید
در .توانند مطالب سه ماه گذشته آنرا ببیند استفاده کنند،تنھا می  نام بخواھند از این مجله بدون ثبتکسانی که .ظاھر خواھد شد

  .داشته باشند  ماه گذشته را در دسترس ١٢توانند تمام مطالب منتشر شده در  نام،کاربران می حالیکه پس از ثبت

  .مھمترین مباحث مطرح شده در این مجله،تاریخ معاصر است

  ھا و مراکز علمی معتبر جھان ریخ در دانشگاهگروه تا

با ورود به یک سایت علمی یا .اند امروزه اکثر مراکز علمی معتبر جھان،خدمات علمی و پژوھشی خود را در شبکه اینترنت قرار داده
  .ھای آموزشی آن ھم مطلع شد توان از وضعیت گروه دانشگاھی در اینترنت، می

مثال با رود به سایت علمی و دانشگاھی یک کشور .ھای علمی عتبری نیستند ارای سایتمتاسفانه کشورھای جھان سوم د
ارزشمندی )  links(   توان اطالعات فراوان و پیوندھای این ر حالی است که می.توان مشاھده کرد جھان سومی،طالب اندکی را می

  .ا و امریکا بدست آورددانشگاھی اروپ  ھای پایگاه)  pages Web( را در درون صفحات اینترنتی 

تاریخ آن دانشگاه،دارای یک سایت معتبر است و کاربران   رویم که گروه در این بخش به سراغ علمی و دانشگاھی کشورھایی می
 )users  (پس از ورود به یک گروه تاریخ .راحتی به آن متصل شوند  توانند به میHistory ) ( nt 0 Departme  و یا مرکز مطالعات،
  :یخی در یک دانشگاه،آگاھی از نکات ذیل را بایستی در اولویت قراردھیمتار

  .اصلی در گروه مود نظر)  course( ھای  ھا و رشته گرایش-١

  . الکترونیکی گروه یا مدیر گروه آشنایی با عاضای گروه پست-٢

  :ھای کشور انگلیس گروه تاریخ در دانشگاه

  :آدرس زیر وارد شوید  به Birminghamباستان در دانشگاه  شناسی و تاریخ استانبرای ورود به گروه ب Birminghamدانشگاه 
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 /aha / web.bham.ac.uk www.arts //: http توانید از  باستان در این دانشگاه می شناسی و تاریخ برای مکاتبه با گروه باستان
  :زیر اقدام کنید)  E-mail( طریق آدرس پست الکترونیکی 

bham.ac.uk @ aha برای آگاھی از این .وجود دارد» مدرسه مطالعات تاریخ«ای تحت عنوان ھمچنین در این دانشگاه،مدرسه
  :مدرسه،به آدرس زیر وارد شوید

 /postgrad / studies historical / www.bham.ac.uk //: http باستان و  از جمله گروه تاریخ(این مدرسه،ھشت گروه
-مطالعات کانادایی و امریکایی  گروه:ھای دیگر مدرسه مطالعات تاریخی عبارتند از گروه.دارد پوشش خود  را تحت)شناسی باستان

  .الھیات- تاریخ میانه-تاریخ جدید-تاریخ ھنر-  غربی افریقای-یونان جدید،عثمانی و بیزانس

  .است Haldon Johnمدیر این مدرسه پروفور 

   Bristolدانشگاه 

برای  History  /Depts / www.bristol.ac.uk //: http: به آدرس وارد شوید Bristolی دانشگاه برای ورود به گروه مطالعات تاریخ
مدیر گروه  B.W.E.Alfordپروفسور .نامه بنویسید hist-stud bristpl.ac.uk@ مکاتبه با گروه مربوطه به آدرس پست الکترونیک 

   Readingدانشگاه  bristol.ac.uk  @B.Alfordه کنید توانید به آدرس زیر با وی مکاتب تاریخی است و می  مطالعات

برای ورود به این .باشد کالسیک و تاریخ ھنر می  شناسی و گروه شامل دو گروه باستان Readingمرکز مطالعات رومی در دانشگاه 
  :مرکز به سایت زیر وارد شوید

Roman / www.rdg.ac.uk //: http  برای مکاتبه با این مرکز به آدرسreading  @lkslaure ھمچنین برای آشنایی با . نام بنویسید
  :به آدرس زیر وارد شوید Readingگروه دانشگاه 

History.htm / lh / Depts Aca / www.reading.ac.uk //: http اجتماعی این دانشگاه  این گروه بخشی از دانشکده ادبیات و علوم
توانید با  است که می Curry Anneدکتر   مدیر گروه.نام بفرستید rdg.ac.uk @ lksmckayمکاتبه با گروه تاریخ به آدرس   برای.است

  .مکاتبه نمائید  با وی rdg.ac.uk @ curry a.eآدرس 

 :شوید لندن به آدرس زیر وارد Holloway Royalبرای آشنایی با گروه تاریخ دانشگاه   لندن Holloway Royalدانشگاه 

History / www.sun.rhbnc.ac.uk //: http  مدیر گروه آن پروفسورRobinson Francis توانید با آدرس زیر با این گروه  است که می
به آدرس زیر وارد  openآوری دانشگاه  برای آشنایی با گروه تاریخ علوم و فن openدانشگاه  rhbnc.ac.uk @ R.Cockett: کنید مکاتبه
  :شوید

HsThome.htm / Hst / Arts / .open.ac.uk //: http  دانشگاهExeter  برای ورود به گروه مطالعات تاریخی،سیاسی و
  :به آدرس زیر وارد شوید Exeterشناسی دانشگاه  جامعه

ships.htm / coverpage / www.ex.ac.uk //: http  برای مکاتبه با گروه مربوطه به آدرسex.ac.uk @ histoff ویسیدنامه بن .
به آدرس زیر وارد  London Guildhallبرای آشنایی با گروه علوم سیاسی و تاریخ جدید در دانشگاه  Guildhall Londonدانشگاه 

  :شوید

politics / www.lgu.ac.uk //: http  مدیر گروه پروفسورmorgan Iwan مکاتبه   الکترونیکی گروه برای است و آدرس پستlgu.ac.uk 
@ imorgan باشد یم.  

 / frontpag / CHSTM: . آوری و پزشکی در دانشگاه منچستر چنین است آدرس مرکز تاریخ علم،فن manchesterدانشگاه 
Science-Engineering / www.man.ac.uk //: http htm الکترونیکی برای مکاتبه با این مرکز به آدرس پست  .ma.man.ac.uk 4 fs 

@ chstm نامه بنویسید.  

  .چنین است leicesterآدرس مرکز تاریخ شھری در دانشگاه  leicesterه دانشگا

index.html / urbanhist / www.le.ac.uk //: http  برای مکاتبه با مرکز تاریخ شھری به آدرسle.ac.uk @ Urban.history  نامه
  .بنویسید

  :به آدرس زیر وارد شوید leicester  ھمچنین برای آشنایی با گروه تاریخ اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه
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esh / www.le.ac.uk //: http الکترونیکی زیر تماس   برای ماتبه با گروه تاریخ اقتصادی واجتماعی این دانشگاه با آدرس پست
  :بگیرید

leicester.ac.uk @ esh  دانشگاهWarwick  برای آشنایی با گروه تاریخ دانشگاهHistory / arts / fac / Warwick.ac.uk  به آدرس
  باشد که با آدرس می Jones Colinمدیریت گرو با  History / arts  /fac / www.Waraick.ac.uk //: http: زیر مراجعه کنید

Warwick.ac.uk @ c.d.h.jones توان با وی مکاتبه کرد می.  

  :به آدرس زیر وارد شوید Yorkبرای ورود به گروه تاریخ دانشگاه  Yorkدانشگاه 

hist / depts / www.York.ac.uk //: http الکترونیک  توان از طریق پست ھمچنین میYork.ac.uk @ 14 histl گروه مکاتبه   با این
  .کرد

  :آدرس آن چنین است. وجود دارد»گروه تاریخ و فلسفه علم«دراین دانشگاه،یک گرو تحت عنوان)  Combridge( کمبریج  دانشگاه

www.hps.cam.ac.uk //: http دانشکده تاریخ دانشگاه   آدرس.توان به دانشکده تاریخ وارد شد پس از ورود به گروه مورد نظر،می
  :کمبریج چنین است

ac.uk www.hist.com //: http الکترونیک دانشکده تاریخ  آدرس پستhist.cam.ac.uk  @gen.enq است.  

آدرس .نسبتا طوالنی دارد  مدرن و میانه،در دانشگاه آکسفورد،سابقهتحقیق و بررسی در زمینه تاریخ )  oxford( دانشگاه آکسفورد 
  :دانشکده تاریخ جدید دانشگاه آکسفورد چنین است

www.history.ox.ac.uk //: http  رئیس دانشکده تاریخ، دانشگاهGilldea Rn r الکترونیک است و با پست  merton.ox.ac.uk @ 
Robert.gilden الکترونیک دانشکده چنین است  آدرس پست.ردتوان با او مکاتبه ک می:  

history.ox.ac.uk @ Webmaster به دانشگاه آکسفورد   باستان،وابسته ھای کالسیک و تاریخ ھمچنین برای آشنایی با بخش زبان
  :به آدرس زیر وارد شوید

ox.ac.uk , www.classics //: http الکترونیک  برای مکاتبه با این بخش به آدرس پست. ermine @ classoff ox.ac.uk  نامه
  .بنویسید

لندن به آدرس زیر   در دانشگاه smiths Goldبرای ورود به گروه مطالعات تاریخی و فرھنگی کالج  smiths Goldکالج -دانشگاه لندن
  :وارد شوید

history.htm / www.gold.ac.uk //: http  مدیر گروهFouracre Paul  است که با آدرسgold.ac.uk @ history با این گروه   توان می
  .مکاتبه کرد

  :در دانشگاه لیورپول به آدرس زیر وارد شوید chesterبرای آشنایی با گروه تاریخ کالج  cheserکالج - liverpoolدانشگاه 

index.html / -rbarr / www.chester.ac.uk //: http  مدیر گروهWhite goseph Graeme لکترونیک زیر است و با آدرس پست ا
   chester.ac.uk @ g.white: توان با این گروه مکاتبه کرد می

  walesھای کشور  گروه تاریخ در دانشگاه

 :// history / www.swan.ac.uk: وارد شویدبه سایت زیر  Swansea walesبرای ورود به گروه دانشگاه  Swansea walesدانشگاه 
http  برای مکاتبه با گروه تاریخ به آدرسswan.ac.uk @ J.Buse آدر دانشگاه . نامه بنویسیدlampter wales  برای آشنایی با گروه

 R.williamsاریخ،خانم مدیر گروه ت history / www.lamp.ac.uk  ://http: به سایت زیر وارد شوید lampter wlalesتاریخ دانشگاه 
Joan زیر با گروه مکاتبه کنید  توانید از طریق آدرس است و می:  

lamp.ac.uk @ 30 sjo   
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  ھای ایرلند شمالی گروه تاریخ در دانشگاه

  :سایت زیر وارد شوید  برای ورود به مدرسه تاریخ جدید در دانشگاه بلفاست در ایرلند شمالی به)  Belfast( بلفاست  دانشگاه

esh / ss / www.qub.ac.uk //: http الکترونیک  برای مکاتبه با این مدرسه،با پست .qub.ac.uk @ history تماس بگیرید.  

  :ھای اسکاتلند گروه تاریخ در دانشگاه

  :به سایت زیر وارد شوید Glasgowشناسی و تاریخ ھنر دانشگاه  برای آشنایی با مدرسه تاریخ و باستان Glasgowدانشگاه 

History.htm / History / .arts.gla.ac.uk 2 www //: http  دانشگاهAnderws  برای ورود به مدرسه تاریخ ھنر در دانشگاه
Andrews به سایت زیر وارد شوید :www-ah.st-and.ac.uk //: http الکترونیک  برای مکاتبه با این مدرسه به آدرس پست- st  @

art.history and.ac.uk یدمکاتبه کن.  

  ھای اطالعاتی تاریخی پایگاه

این سایت که حاوی متون و نقشه .باشد پایگاه تاریخ جھان شامل کلیه وقایع و حوادث از زمان انسانھای اولیه تا امروز می
  :برای ورود به این پایگاه به آدرس زیر وارد شوید.گرددیه است  تاسیس smitha Frankاست،توسط 

www.fsmitha.com //: http از .کنید مشاھده می  از ورود به این سایت،پیوندھایی را برای ورود به مقاطع مختلف تاریخی پس
  قرن بیستم-میالدی ١٨تا  ۶قرون -دوره باستان:جمله

عنوان یک مرکز   به)  Research historical of lnstitute The( موسسه تحقیقات تاریخی  IHRپایگاه موسسه تحقیقات تاریخی 
بوده و  l.Nelson Janetاین موسسه در حال حاضر با پروفسور   مدیریت.باشد رفته وابسته به دانشگاه لندن میمطالعاتی پیش

  .با این موسسه مکاتبه نمود ihrinfo.ac.uk @ historyالکترونیکی  آدرس پست  توان از طریق می

در صفحه اصلی این سایت و  www.inrinfo.ac.uk //: http: برای ورود به پایگاه موسسه تحقیقات تاریخی،به سایت زیر وارد شوید
  .کنیم کنید که با آنھا اشاره می می  در فھرست سمت چپ،پیوندھایی را مشاھده

پیوندھای متعدد دیگری در زمینه آشنایی با این   کند که حاوی ای متصل می ما را به صفحه IHRکلیک روی پیوند -١
خش جستجو،مجالت،ارتباط با موسسه تاریخ معاصر بریتانیا، دانشگاه لندن و موسسه،کارکنان موسسه، کتابخانه موسسه،ب

  .باشد انجمن تاریخی سلطنتی،می

توانند بیش از چھل ھزار رکورد را برای یافتن اطالعات تاریخی،مورد جستجو قرار  کاربران می on-line Historyبا کلیک روی پیوند -٢
 Seminarsضمن این که پیوند .تب منتشر شده تاریخی در مراکز علمی انگلیس وجود داردپیوندھایی برای اطالع از ک  ھمچنین.دھند

  .سازد ما را با مراسم برگزار شده در این مؤسسه آشنا می

  .مربوط به بخش انتشارات این سایت است Publicationsپیوند -٣

  .نابع مطالعاتی در انگلیس،اروپا و جھان دسترسی یافتم  توان به کند که در آن می ای متصل می ما را به صفحه Resourcesپیوند -۴

ضمنا پیوندھایی ھم برای اتصال به بعضی از مراکز . سازد ما را با چگونگی جستجو در این سایت آشنا می Researchپیوند -۵
  .تحقیقاتی ھمچون،مرکز تاریخی متروپلیس و مؤسسه تاریخ معاصر بریتانیا وجود دارد

  انه وابسته به دانشگاه تگزاسمرکز مطالعات خاورمی

  :آدرس زیر وارد شوید  برای ورود به سایت مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تگزاس امریکا به

 /menic / menic.utexas.edu //: http ھای متنوعی چون تاریخ،ھنر،  این مرکز با ھدف ارائه خدمات علمی در زمینه
  .شناسی در مورد کشورھای خاورمیانه طراحی شده است ،جغرافیا و جامعهای،مذھب فرھنگ،انرژی،سیاست،چند رسانه
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در صفحه بعدی ذیل .کلیک کنید HISTORY ANCIENT،روی پیوند  Categories subjectپس از ورود به این سایت در ذیل عنوان 
دوره ھخامنشیان و پارتیان   باستان به ویژه پیوندھایی وجود دارد که ما را با تاریخ ایران Ancient parthia / persia ) Iran( عنوان 

  .کند آشنا می

حاوی اطالعاتی در زمینه ھنر باستانی  Persepolis : Collection Permanet : Arts of Institute Detroitپیوند -١
  .النھرین،پرسپولیس و ھخامنشیان،مصر،یونان و ھنر اسالمی است ایران،بین

 .دھد دوره پارتیان را ارائه می  ھای ھم اطالعاتی در زمینه تاریخ و سکه Empir parthian Theیوند پ-٢

 heritageمیراث جھانی   برای کسانی که قصد دارند از شھر اصفھان،شھری که یونسکو آن را به عنوان  آشنایی با نقشه اصفھان
world  ( آورند، سایت زیر وجود داردمعرفی کرده،بازدید تاریخی به عمل:  

l.htm 1 shop / shop / isfahan.anglia.ac.uk //: http  در این سایت ضمن معرفی شھر اصفھان،پیوندھایی برای نمایش نقشه
  .شھر به صورت رنگی گنجانده شده است

شناساندن میرث باستانی ایران   ده،با ھدفاندازی ش پایگاه سازمان میراث ایرانی که در کالیفرنیای امریکا راه  سازمان میراث ایرانی
  :برای ورود به این پایگاه،به سایت زیر وارد شوید.باشد می

www.persiansite.com //: http ھای پرسپولیس،تاریخ  در سمت چپ این صفحه،پیوندھایی در زمینه داریوش ھخامنشی، ویرانه
  .کنید ایران قبل از اسالم و ھنرھای معاصر ایرانی را مشاھده می

  :برای آشنایی با این سایت به آدرس زیر وارد شوید)  net history The( شبکه اینترنتی تاریخ 

www.thehistorynet.com //: http پیوندھایی چون  در این فھرست.پس از ورود به این پایگاه،به فھرست سمت چپ توجه کنید:  

با کلیک روی ھر کدام از این پیوندھا به گزینه مورد .را مالحضه خواھید کردتاریخ جھان،تاریخ امریکا،جنگ جھانی دوم و موارد دیگر 
  .پردازد ھا می این سایت عموما به تاریخ جنگ  مطالب.شوید نظر وارد می

با کلیک بر روی ھر یک از عناوین .کنید کلیک می a select " " magazineچنانچه در بخش میانی این سایت و در فلش کنار عبارت 
  :توانید مجالت ذیل را مطالعه کنید در فھرست اشاره شدهء فوق می.آن مجله متصل خواھید شد  نظر،به مھمترین مطالبمورد 

، "history Aviation "،" hertsge British "،" war Civil Americans " Great "، "II war Vietnam-world "،" histort military "،" 
history Americsn " " history Womans "،" Battles باستان به آدرس زیر  برای آشنایی با سایت آموزشی تاریخ  پایگاه تاریخ باستان

  :وارد شوید

index.html / donnandlee / members.aol.com //: http  پس از ورود به این پایگاه،در صفحه اول،در جدول ذیل عنوانPlans 
Lesson " Activities  " دو پیوند .کنید باستانی است،مشاھده می  در زمینه مناطق مختلف که دارای تاریخپیوندھای متعددی را

mesopotamia  وAncients other مورد نظر ماست.  

در این .سازد النھرین،بویژه سومر و بابل،آشنا می باستانی منطقه بین کلیک روی این پیوند ما را با تاریخ:  mesopotamiaپیوند -١
  .و ارزشمندی وجود دارد صفحه پیوندھای متعدد

اینک روی .شوید که خود حاوی پیوندھای متعددی است می  ای متصل کلیک کنید به صفحه Ancient otherچنانچه روی پیوند -٢
در انتھای این صفحه . باستانی غرب آسیا آشنا شوید کلیک کنید تا با تاریخ for History " " Hittites  ،Asia west  :kidsپیوند 
ھا،  ھا،فنیقی سومریان،یھودیان،اکد،بابلیان،ھیتی(ھای متعددی مربوطه به مناطق مختلف باستانی در غرب آسیا وجود داردپیوند

کلیک کنید،با تاریخ  persiansمثال چنانچه روی پیوند   به عنوان).ھا،یونانیان و اسکندر،پارتیان،ساسانیان و اعراب آشوریان،پارس
  .اھید شدآشنا خو  ھا و ھامنشیان پارس

  :ابتدا به سایت زیر متصل شوید  مجموعه بایگانی اسناد تاریخی

indix.html / archives / www.hartfprd-hwp.com //: http  این پایگاه حاوی مجموعهء محدودی از اسناد تاریخ جھان است که از
کلیک  oceania Asiaه ایران، در ذیل عنوان برای مشاھده اسناد مربوط ب.گیرد آموزشی و یادگیری مورد استفاده قرار می  جنبه
 iran of history the forسپس در فھرست صفحه بعد روی پیوند . کلیک کنید Asia west of Historyروی پیوند .کنید

Documements کلیک کنید.  
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ورود به این سایت به آدرس زیر وارد   برای.دھد این پایگاه اطالعاتی را در زمینه وقایع کلیدی قرن بیستم ارائه می  تاریخ معاصر جھان
  :شوید

modern / education / www.bbe.co.uk //: http  این سایت در واقع مربوط به بخش آموزشی سایتBBC لندن است.  

در صفحه بعد،پیوندھایی را در سمت چپ مالحظه . در سمت راست کلیک کنید shockwave without site Viewاینک روی پیوند 
توانند دانش خود را  پایگاه،جنبه آموزشی آن است بدین ترتیب که افراد بعد از مطالعه مواد مختلف، می  یکی از امکانات این.کنید می

  .مورد آزمایش قرار دھند Quizدر بخش 

  :زیر وارد شوید  برای آشنایی با تاریخ عمومی جھان در طول سه ھزار سال گذشته،به سایت  تاریخ عمومی جھان

a.html /2 History-n /2 online-n / www.hyperhistory.com //: http از ورود به این پایگاه به فھرست عناوین سمت چپ   پس
  :توجه کنید

  .باشد ھای تاریخی می برای آشنایی با مھمترین شخصیت Peopleپیوند -١

  .برای آشنایی با تاریخ عمومی جھان است historyپیوند -٢

  .باشد وقایع مھم تاریخی می مربوط به Evntsپیوند -٣

  .ھای تاریخی است ھم مربوط به مشاھده نقشه mapsپیوند -۴

  

 


