سايت هاي دانشكدههاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاههاي ايران

رديف

نام سايت

1

دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي
خارجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
جنوب

آدرس
http://plfl.azad.ac.ir

http://literature.tabrizu.ac.ir

2

دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي
خارجي دانشگاه تبريز

3

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي
داشنگاه عالمه طباطبايي

4

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

http://www.iauctb.ac.ir/Index.aspx?tempname=colle
ge&lang=1&sub=3

5

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد شهركرد

http://iaushk.ac.ir/literature

6

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد كرمان

7

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
اصفهان

8

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
تهران

http://atu.ac.ir/faculties/litf.htm

توضيحات
سايت شامل اخبار و اطالعيههاي مربوط به دانشكده و معرفي گروه-
هاي آموزشي در مقاطع كارشناسي پيوسته ،ناپيوسته و ارشد است
دانشكده دو فصلنامه (علمي و پژوهشي) و (زبان و ترجمه) را چاپ
ميكند.
دانشكده در پنج گروه آموزشي  -1زبان و ادبيات فارسي  -2فرهنگ
و زبانهاي باستاني  -3زبان و ادبيات فرانسه  -4زبان و ادبيات
انگليسي  -5فلسفه فعاليت ميكند .سايت به معرفي نشريات دانشكده
و همچنين نشريه زبان و ادبيات فارسي مي پردازد.
سايت شامل معرفي دانشكده و گروه هاي زير مجموعه ،بانكهاي
اطالعاتي (آنالين) و معرفي كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره
است
شامل معرفي دانشكده و همچنين راهنمايي استفاده از كتابخانه
ديجيتال است

 http://www.iauk.ac.ir/college-literatureشامل بخش اخبار دانشكده و معرفي اساتيد دانشكده ها است.
 http://ltr.ui.ac.ir/fa/modules/newsشامل معرفي دانشكده و گروههاي آموزشي زير مجموعه و اعالم
همايشها است .نشريات فنون ادبي و گوهر گويا در آن به فعاليت
مشغول هستند .داراي قطب علمي زبان و ادبيات فارسي ميباشد كه
قابليت لينك به آن وجود دارد.
 http://literature.ut.ac.irگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران به عنوان قطب برنامه ريزي
آموزش زبان و ادبيات فارسي شناخته شده است سايت شامل پايگاه
نشريات الكترونيكي دانشكده ادبيات ميباشد و نشريه زبان و ادبيات

فارسي نيز در اين گروه منتشر ميشود.
 http://lah.sbu.ac.irاطالع رساني آخرين اخبار دانشكده ،معرفي دانشكده ،اطالعيه
جلسات دفاع دانشجويان ،اطالعيه كنفرانسها و سمينارها ،دسترسي
به مجلههاي دانشكده ادبيات
 www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2271شامل تاريخچه دانشكده ،معرفي ليست دروس ،دسترسي به
كتابخانههاي دانشگاه ،ليستي از نشريات فارسي و التين و معرفي
موزههاي شيراز
 http://www.guilan.ac.ir/humشامل آخرين اخبار و اطالعيههاي دانشكده ،ارتباط با دانش
آموختگان دانشگاه و ارتباط با كتابخانه مركزي دانشگاه

9

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
شهيد بهشتي

11

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
شيراز

11

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
گيالن

12

دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر
علي شريعتي

 http://www.um.ac.ir/Faculty-schools-id-12.htmlمربوط به دانشگاه فردوسي مشهد ميباشد كه شامل معرفي دانشكده
و گروههاي آموزشي ،نام اساتيد و معرفي فصلنامه دانشكده است

13

دانشكده ادبيات ،زبان ها و تاريخ
دانشگاه الزهرا

 http://adabiat.alzahra.ac.irشامل اخبار و معرفي دانشكده و گروه هاي آموزشي ميباشد دو
فصلنامه زبان پژوهي نيز در سايت قابل رويت و مطالعه ميباشد.

14

دانشكده زبان و ادبيات دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 http://languages.srbiau.ac.irشامل معرفي دانشكده و دريافت چكيده پايان نامه ها و اطالع رساني
جلسات دفاع و همچنين دستيابي به نشريات دانشكده ميباشد

15

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد
اسالمي و احد كرمانشاه

16

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اراك

 http://www.human.iauksh.ac.irسايت به دو زبان فارسي و انگليسي فعال است و شامل معرفي
دانشكده و رشته هاي زير مجموعه از جمله گروه زبان و ادبيات
فارسي و چارت درسي ميباشد
 http://www.iauبه معرفي اساتيد رشته هاي دانشكده مي پردازدarak.ac.ir/Amuzesh/department/dens.htm

17

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد خوي

18

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج

 http://www.iaukhoy.ac.ir/D_ensaniسايت شامل معرفي دانشكده و معرفي اهداف پژوهشي دانشكده
است .بخش گروه زبان فارسي در حال تكميل اطالعات است .قابليت
ليتك به چند سايت مفيد را دارا است
 http://www.iausdj.ac.ir/literature/Pages/Default.aspxمجله علمي پژ وهشي زبان و ادبيات فارسي در سايت قابل استفاده
است

19

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد شمال

 http://www.iau-tnb.ac.irشامل معرفي دانشكده و معرفي فصلنامه تخصصي جستارهاي ادبي
ميباشد

21

دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت
مدرس

 http://www.modares.ac.ir/Schools/humسايت شامل معرفي دانشكده و معرفي گروه زبان و ادبيات فارسي
است كه برنامه هاي آينده و اقدامات آينده گروه را توضيح داده است
و همچنين اطالعات استادان ،دانشجويان ،كارمندان و اطالع از برنامه

پايان نامه ها و اطالعيهها است.

سايت هاي هاي نشريات ادبي

رديف

نام سايت

1

پايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه
تهران
پرتال جامع علوم انساني /ادبيات

2
3
4

5
6
7
8

توضيحات

آدرس

 http://journals.ut.ac.ir/page/main-page.htmlمجالت به ترتيب حروف الفبا و همين طور فهرست موضوعات قابل
دستيابي است
 http://ensani.ir/fa/1000/default.aspشامل آشنايي با انواع ادبيات ،قوالب شعر ،گونه هاي نثر ،علوم ادبي،
ادبيات جهاني ،سبكها و جريان هاي ادبي و بسياري مطالب سودمند و
كاربردي است

جن و پري
دو فصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادب

دو فصلنامه ادبيات عرفاني
دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات
فارسي
دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناسي

 http://www.jenopari.comنشريه ادبي
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3361&Nameصاحب امتياز  :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد رودهن
امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد
 http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/131/language/faمجله ايي علمي -پژوهشي مربوط به دانشكده ادبيات دانشگاه الزهرا IR/Default.aspxكه فايل  Pdfآن قابل استفاده ميباشد.
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1149&Nameصاحب امتياز :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد
دانشگاهي .امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد.
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4169&Nameصاحب امتياز :معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد.

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب غنايي
دو فصلنامه زبان پژوهي

9

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=2345&Nameصاحب امتياز :دانشگاه سيستان و بلوچستان
امكان دستيابي به شمارههاي قبل وجود دارد.
 http://research.alzahra.ac.ir/tabid/348/Default.aspxصاحب امتياز :دانشگاه الزهرا(س)
شامل اطالعات آخرين شماره و امكان دسترسي به آرشيو شماره هاي
گذشته را دارا ميباشد.

11

دو فصلنامه سه عالمه (ادبيات و
عرفان)

11

دو فصلنامه فنون ادبي

 http://3allameh.tabrizu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/174نشريه مربوط به موسسه علوم اسالمي – انساني دانشگاه تبريز است
 6امكان دستيابي به اطالعات همايش هاي برگزار شده انتشارات موسسه
/
برنامه ها و فعاليتهاي موسسه و طرحهاي تحقيقاتي ميسر ميباشد.
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4047&Nameصاحب امتياز :معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه اصفهان امكان

دستيابي به شماره هاي قبل موجود است.
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

فصلنامه ادب (فرهنگي ،ادبي)
فصلنامه سينا (فرهنگي ،ادبي ،
عرفاني)
فصلنامه رودكي (ادبي ،فرهنگي)
فصلنامه زبان و ادب فارسي

 http://fa.bishkek.icro.irدر سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا -بيشكك قابل دستيابي است و نسخه
فارسي و قرقيزي – روسي آن نيز دانلود ميشود.
 http://fa.tashkent.icro.irاطالعات كلي مجله در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا -تاشكند قابل
مطالعه است.
 http://dushanbe.icro.irدر سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا -دوشنبه معرفي شده است و امكان
دانلود مقاالت مجله نيز ممكن است.
 http://literature.tabrizu.ac.ir/fa/contents/Journalيكي از نشريات دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ميباشد
كه چكيده مقاالت قابل دستيابي است.

فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و
سبك شناسي
فصلنامه ادبيات پايداري

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4734صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شهركرد
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4406&Nameصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

فصلنامه ادبيات تطبيقي
فصلنامه ادبيات فارسي

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4237&Nameصاحب امتياز:دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4245صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

فصلنامه ادبيات فارسي
فصلنامه بوستان ادب

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4713صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3964&Nameصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

فصلنامه پژوهش ادبي
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

23

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=5160صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2021&Nصاحب امتياز :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد
 umber=20دانشگاهي
امكان دانلود مقاالت ميسر است

24

فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات
تطبيقي

 http://cll.journals.modares.ac.irصاحب امتياز :دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس
دربرگيرنده گرايشهاي متنوعي در حوزه ادبيات تطبيقي (روايت
شناسي تطبيقي ،اسطوره شناسي تطبيقي ،استعاره شناسي تطبيقي،

بالغت شناسي تطبيقي ،متن شناسي تطبيقي ،تصوير شناسي
تطبيقي ،تخيل شناسي تطبيقي) ميباشد.
امكان دانلود مقاالت ميسر ميباشد
فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات
فارسي

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3657&Nameصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6104&Nصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
 umber=101امكان دانلود مقاالت ميسر است

27

فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي
(پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)

28

فصلنامه پژوهشنامه ادبيات و علوم
انساني

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4219صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دهاقان
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1373&Nصاحب امتياز :دانشگاه شهيد بهشتي
 umber=58امكان دستيابي به مقاالت موجود است

فصلنامه پژوهشهاي ادبي

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1142&Nameصاحب امتياز :انجمن زبان و ادبيات فارسي
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4256&Nameصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه شهيد بهشتي

25
26

29
31
31

32

فصلنامه پژوهش هاي زباني

فصلنامه تاريخ ادبيات

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
فصلنامه تخصصي زبان و ادب فارسي
فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و
نثر فارسي (بهار ادب)
فصلنامه جستارهاي ادبي

33

34
35
36

فصلنامه زبان پژوهي

 http://www.iausdj.ac.ir/farsi/Pages/Default.aspxصاحب امتياز :دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد سنندج
امكان دستيابي به جديدترين شماره مجله ميسر است
 http://www.bahareadab.comفصلنامه اي خصوصي است كه توسط آقاي دكتر اُميد مجد بنيانگذاري
شده است .
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي مجله موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4528&Nameصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي
شريعتي(،دانشگاه فردوسي مشهد)
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4615&Nameصاحب امتياز :دانشگاه الزهرا
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

فصلنامه متن پژوهي ادبي
فصلنامه زبان و ادب پارسي

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1402&Nameصاحب امتياز :دانشگاه عالمه طباطبايي
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1801&Nصاحب امتياز :دانشگاه عالمه طباطبايي
umber=48

امكان دستيابي به آخرين شماره مجله و شماره هاي قبلي موجود
است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4309&Nameصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم
تهران
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4884صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد فسا

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي
37

38
39
41

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
فصلنامه علمي و پژوهشي ادب پژوهي
فصلنامه مطالعات و تحقيقات ادبي
فصلنامه نامه فرهنگستان

حوزه هاي موضوعي در خصوص :تحقيقات زبانى و ادبى ،زبان و
فرهنگ ايران باستان ،فنون بالغى ،تحليل متون ،گويشهاى ايرانى،
فرهنگ مردم ،نقد و بررسى آثار ادبى كهن و نقد و بررسى شعر و
ادبيات داستانى معاصر

41

فصلنامه نقد ادبي
42

43
44

45

46
47

 http://research.guilan.ac.ir/adabصاحب امتياز :دانشگاه گيالن
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://jls.tmu.ac.irصاحب امتياز :دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران)
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.persianacademy.irصاحب امتياز :فرهنگستان زبان و ادب فارسي

فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره
شناختي (زبان و ادبيات فارسي(
فصلنامه مطالعات
(ادبيات تطبيقي)

ادبيات

تطبيقي

فهرست نشريات فارسي مصوب گروه
علوم انساني
كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي

 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4115صاحب امتياز :مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت
مدرس
امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است.
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3335&Nameصاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب
دسترسي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4193صاحب امتياز :دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت
دسترسي به شماره هاي قبلي موجود است
 http://www.sid.ir/fa/Subject.asp?ID=5در سايت اطالعات علمي مركز جهاد دانشگاهي نشريات مربوط به
گروه علوم انساني قابل دستيابي است و با انتخاب مجالت امكان
دستيابي به مطالب آن وجود دارد
 http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1921صاحب امتياز :دانشگاه يزد
امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد

ماهنامه ادبستان فرهنگ و هنر

 http://www.ettelaat.comمجله به صورت فيزيكي قابل دستيابي است

ماهنامه حافظ

 http://www.hafizmonthly.comدانشنامهيي ارزنده از فرهنگ ايراني و ادب فارسي ست كه آثار
پژوهشي و مقاالت ادبي ،تاريخي ،حقوقي و سياسي نزديك به يك

48

هزار نفر از اصحاب قلم و انديشه وشعر و ادب را داراست و اطالع
رساني اخبار ،انجمنها و كالس هاي ادبي و معرفي كتاب را در بر دارد

49

ماهنامه رشد آموزش زبان و ادب
فارسي
مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان

51

 http://www.ensani.ir/fa/16878/magazine.aspxبا ورود به اين سايت به طور مستقيم از سايت پرتابل جامع علوم
انساني ميتوان استفاده كرد و امكان استفاده از مقاالت را داراست
 http://journals.ut.ac.ir/page/journal-mainصاحب امتياز :دانشگاه تهران page.html?jourId=10به صورت فصلنامه منتشر ميشود و شماره هاي جديد و گذشته آن
قابل دستيابي ميباشد

51

52

53

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني
فصلنامه گوهر گويا

فصلنامه متن شناسي ادب فارسي

 http://journals.ut.ac.ir/page/journal-mainصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران page.html?jourId=7مطالب شماره هاي قبلي قابل دستيابي است
 http://ltr.ui.ac.ir/gawharصاحب امتياز :انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
امكان دستيابي به آخرين شماره و آرشيو مجالت ميسر است
 http://uijs.ui.ac.ir/rpll/?&slct_pg_id=91&sid=1&slc_lصاحب امتياز :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
 ang=faامكان دسيابي به آخرين شماره و آرشيو مجالت ميسر است

سايت هاي ايران شناسي

رديف
1

نام سايت
آژانس عكس ايران
بنياد ايران شناسي

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
بخش ايران
الفباي ايران

 http://www.icro.irآشنايي با جغرافيا ،اقتصاد ،تاريخ ،اديان و مذاهب ،فلسفه ،هنر ،مردم
شناسي ،ميراث فرهنگ ،ايرانگردي ،ادبيات ،زبان و خط ايران
 http://alefba.raymehr.comبسته نرم افزاري آموزش مكالمه زبان و خط فارسي به همراه معرفي
فرهنگ و ديدنيهاي ايران با زبان واسط آلماني و انگليسي از مبتدي
تا پيشرفته براي ايرانيان خارج از كشور و همه عالقمندان به زبان و
فرهنگ ايران

4

ايران را بگرديم
5
ايرانگردي-گردشگري-نقشه-ايران-تور-
سفر
6

7

 http://iipa.ir/natureعكسها در حوزه خبري ،ورزشي ،مستند ،طبيعت و هنري قابل
استفاده است
 www.iranology.irشامل آشنايي با بنياد ،شعبهها ،انتشارات ،اخبار و معرفي كتابهاي
تازه بنياد ،آشنايي با فرهيختگان و مشاهير ايران ،اطالعات ملي ايران،
ايران شناسان خارج از كشور و مراكز ايران شناسي در داخل و خارج
از كشور ميباشد.

2

3

آدرس

توضيحات

سايت جامع گردشگري

 http://www.beinabein.comسفرنامه ايي مصور با هدف معرفي بخش هاي مختلف ايران كه شايد
كمتر ديده و معرفي شده باشند و به ساير وبالگها و سايت هاي معرفي
شهرهاي ايران متصل ميباشد
 http://iran-travel.blogfa.com/cat-20.aspxاطالعات عمومي ايرانگردي آشنايي با استان هاي كشور مسير هاي
عمومي ايرانگردي به تفكيك هر استان جاذبه هاي گردشگري ايران
جاذبه هاي توريستي ايران اطالعات راهنمايي تور شناخت اماكن
توريستي گزيده تصاوير ايران نقشه راههاي ايران وضعيت آب و هوا
راهنماي ايرانگردي راهنماي گردشگري ايران آشنايي با طبيعت ايران
تور طبيعت گردي گردشگري ايران اكوتوريسم ايران تور
 http://www.anobanini.ir/index/faبه معرفي شهرهاي مختلف ايران ميپردازد
 http://www.irpedia.comسايت به زبان انگليسي ميباشد كه شامل معرفي ايران ،جاذبه ها و
عكس هايي از آن ميباشد

سايت هاي فرهنگ لغت

نام سايت

رديف
بارانك

آدرس
http://www.baranak.com

1

قاموس

http://bindownload.com/archives/1387/01/23/dictio
nary-arabic-alqamos.php

2

3

توكان

4

آريا ديك

5

بست ديك

ترجمه
6

http://tookan.ir/page,dictionar
http://www.ariadic.com
http://bestdic.ir

http://www.tarjomeh.com/dictionary.htm

توضيحات
با استفاده از اين سايت شما قادر خواهيد بود متن هاي خود را از هر
زباني به زبانهاي ديگر به صورت آنالين  ،سريع و دقيق ترجمه كنيد
ترجمه  15زبان را ارائه مي نمايد .زبانهايي مانند افريقيايي  ،آلباني ،
عربي  ،بالروسي  ،بلغاري  ،كاتاالن  ،چيني (ساده شده) چيني
(سنتي)  ،كرواتي  ،چك  ،دانماركي  ،هلندي  ،انگليسي  ،استونيايي ،
فيليپيني  ،فنالندي  ،فرانسوي  ،گاليسي  ،آلماني  ،يوناني  ،عبري ،
هندي  ،مجاري  ،ايسلندي  ،اندونزيائي  ،ايرلندي  ،ايتاليايي  ،ژاپني ،
كره اي  ،لتونيايي  ،ليتوانيايي  ،مقدوني  ،مالزيايي  ،مالتي  ،نروژي ،
فارسي  ،لهستاني  ،پرتغالي  ،رومانيايي  ،روسي  ،صربي  ،اسلواكي ،
اسلوونيايي  ،اسپانيايي  ،سواحيلي  ،سوئدي  ،تايلندي  ،تركي ،
اوكرايني  ،ويتنامي  ،ويلز و يدي....
نرم افزار القاموس يك لغت نامه در زمينه ي ترجمه ي لغات عربي به
فارسي و برعكس  ،ترجمه ي فارسي به عربي داراي امكانات و ويژگي
هاي جالبي است .محيط اين برنامه نيز داراي رابط دو طرفه فارسي و
عربي مي باشد و امكان دانلود آن از روي سايت معرفي شده ممكن
ميباشد
ترجمه سريع و آسان از انگليسي به فارسي كه از طريق اين سايت
امكان دانلود آن وجود دارد
اين سايت شامل ترجمه زبانهاي عربي ،انگليسي ،فرانسه ،آلماني،
ايتاليايي ،اسپانيايي ،سوئدي به فارسي و بالعكس ميباشد
در اين سايت امكان ترجمه متن و كلمه در سايت به صورت آنالين از
انگليسي به فارسي و بالعكس و همچنين سفارش ترجمه متن توسط
مترجمين نيز امكان پذير ميباشد.
شامل فرهنگ لغت انگليسي ،فرانسه ،آلماني ،اسپانيايي به فارسي و
بالعكس ميباشد .يكي از امكانات اين سايت استفاده از منوي فرهنگ
لغت ميباشد كه با وارد نمودن آدرس اينترنتي ،صفحه مورد نظر باز
شده و همه لغات آن به فرهنگ لغت متصل هستند و با دو بار كليك
بر روي هر لغت معناي آن را از انگليسي به فارسي خواهيد ديد.

7

آنالين

8

ديك
اباديس

 http://dic.amdz.comشامل ترجمه كلمات از انگليسي به فارسي و بالعكس ميباشد
 http://dik.irشامل ترجمه كلمات از انگليسي به فارسي و بالعكس ميباشد
http://addon.abadis.net/Firefox/Persian-Dictionary

9
نارسيس

http://www.narcissoft.com/onlinedic.asp

11

http://aryanpour.com

11

آريان پور

12

ديكشنري فارسي

13

پيچك

14

جستجو

http://www.jasjoo.com/books/dictionary/?ask

15

العربيه

http://alarabee.mihanblog.com/extrapage/18

ديكشنري قدرتمند

دهخدا
17
18

آنالين سريع

http://www.dictionary-farsi.com
http://pichak.net/blogcod/dictionary

شامل ترجمه زبان هاي :فارسي  -انگليسي  -عربي  -فرانسوي -
آلماني  -ايتاليايي  -اسپانيايي  -روسي  -هلندي  -دانماركي  -نروژي
 سوئدي  -تركيه اي  -ژاپني  -چيني  -كره اي  -هندي و  ...وراهنماي نصب آن
جستجوي لغات در سه حالت انگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسي،
انگليسي به انگليسي
تلفظ واقعي لغات به دو لهجه آمريكايي وانگليسي
جستجوي هوشمند لغات كه به شما امكان مي دهد حتي وقتي امالي
لغتي را نميدانيد به لغت مورد نظر خود دست پيدا كنيد
شامل ترجمه كلمات از انگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسي و
انگليسي به انگليسي ميباشد
سايت شامل ترجمه اصطالحات ،ضرب المثلها و كلمات از انگليسي
به فارسي و بالعكس ميباشد
ابزاري مناسب براي ترجمه هر كلمه اي به  94زبان كشورهاي
مختلف با استفاده از منوي پيش نمايش ابزار
شامل ترجمه لغات از انگليسي ،اسپانيايي ،فرانسه ،آلماني ،ايتاليايي،
سوئدي ،فلالندي ،عربي به فارسي و فارسي به عربي ميباشد.
شامل برنامه دانلود ديكشنري نبراس عربي به فارسي و بالعكس

/dl_13586/دانلود http://vatanm.com/ديكشنري قدرتمند از شركت بين المللي  LingvoSoftكه شامل
 _Lingvosoft_Talking_Dictionary_4.21.htmlبيش از  ۰۴۴۴۴۴كلمه و عبارت مختلف مي باشد .اين ديكشنري در
قالب زبان هاي گوناگون (از جمله فارسي) و در دو نسخه مختلف
مخصوص  Windowsو  Pocket Pcطراحي و ارائه شده است .
اي ن ديكشنري سخنگو  ،داراي ترجمه كلمات از فارسي به انگليسي و
بالعكس مي باشد
( http://www.loghatnaameh.comفيلتر است)
هدف پروژه لغت نامه آزاد ،توسعه لغت نامه فارسي برپايه لغت نامه
دكتر علي اكبر دهخدا در شبكه وب است.
 http://www.fastdic.comديكشنري دو زبانه انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي ديرس

پارس
19
AjaxDic
21
21

فارسي
LingvoSoft

22
23
24

25

كمبريج
لغت نامه آنالين

گوگل

 http://www.parstranslator.net/far/webdic.htmامكانات د يكشنري پارس تولز :ترجمه جمله اي ،ترجمه تخصصي و
عمومي ،عرضه شده در سه نسخه تحت وب ،تحت ويندوز و موبايل به
زبان هاي فارسي و انگليسي
 http://ajaxdic.com/Default.aspxانگليسي به فارسي ،عربي ،فرانسه ،ايتاليايي ،اسپانيايي،آلماني و روسي،
فارسي به انگليسي
 http://www.farsidic.comانگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسي
 http://www.lingvosoft.com/English-Persianلغت نامه آنالين انگليسي به فارسيDictionary
 http://dictionary.cambridge.orgانگيسي به انگليسي ،انگليسي به اسپانيايي ،انگليسي به فرانسوي در
سطوح مختلف
 http://www.parset.com/DICد كيشنري آنالين به چند زبان پارساست از زبان :ايتاليايي،
اسپانيايي،عربي ،آلماني ،انگليسي ،فارسي به زبان ايتاليايي ،اسپانيايي،
عربي ،آلماني ،انگليسي ،فارسي
 http://www.google.com/language_tools?hl=enمترجم گوگل مترجم آنالين وب سايتها و وبالگها سرويس ترجمه
گوگل است كه به طور خودكار صفحات اينترنت را به زبانهاي ديگر
ترجمه ميكند.

سايت هاي آموزش زبان فارسي
رديف

نام سايت
شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي

1

دانشگاه بين المللي امام خميني
2

 http://www.persian-language.orgحاوي آخرين اخبار در خصوص زبان فارسي ،گفتگو ،گزارش ،مقاالت
ادبي ،داستان ،شعر ،نمايشنامه ،طنز ادبي ،بانكهاي اطالعاتي زبان
فارسي و بخش ويژه آموزش آنالين زبان فارسي و پيوند با چند سايت
دانشگاهي است.
 http://www.ikiu.ac.ir/faشامل آشنايي با دانشگاه و معرفي دانشكدهها و همچنين مركز
آموزش زبان فارسي ميباشد كه اطالعات دورههاي آموزشي ،جذب
دانشجويان غيرايراني ،خبرنامه و  ...را پوشش ميدهد.

دانشگاه مجازي جامعه المصطفي
3
شهر مجازي زبان و ادب فارسي
4

آدرس

توضيحات

 http://almustafaou.irشامل آشنايي با دانشگاه و معرفي رشتههاي تحصيلي ،دورههاي
كوتاه مدت و آزاد زبان و ادبيات فارسي و ارتباط با سايتهاي تابعه
ميباشد.
 http://www.farsicity.irاين سايت متعلق به دانشگاه مجازي المصطفي وابسته به جامعه
المصطفي العالميه ميباشد كه شامل آموزش زبان فارسي ،آيين
نگارش ،شعر ،نثر ،مثلها ،آرايههاي ادبي ،بانك اطالعات و كارگاه
داستان است.

سايت هاي شعر و داستان

رديف
1

نام سايت
دفتر شعر جوان
ديباچه

2

3
4

آدرس

توضيحات

 http://www.poetryoffice.irشامل اخبار ادبي ،شناخت نامه شاعران  ،معرفي كتاب و ويژه نامه و
مطالب مفيد ديگري ميباشد.
 http://dibache.comيك سايت آزاد و مستقل است كه سايتي براي بهترين داستان هاي
كوتاه ميباشدو شامل سرمقاله ،داستان ،گفت و گو ،معرفي كتاب،
گزارش ،نقد ،مقاله و  ...ميباشد.

دينگ دانگ
انجمن شاعران ايراني

 http://www.dingdaang.comاحيا ،ترويج و تقويت شعر موزون نيمايي و تشويق جوانان براي گام
نهادن در آزادراه آن
 http://www.poetry.irسايت شامل بخش معرفي برنامه هاي پيش رو ،تازه هاي كتاب ،شعر،
كالس هاي آموزشي ،همايش ها و  ...ميباشد.

شاعران پارسي زبان
انجمن ادبي بيدل دهلوي
5

6

عصر آدينه

7

قابيل

8

كافه داستان

 http://irafta.comاين سايت زير نظر مدير مركز تحقيقات فارسي دهلي نو فعاليت ميكند
كه شامل اطالع از آخرين خبرها ،مقاله ،دفتر شعر ،نقدهاي ادبي،
معرفي كتاب ،معرفي شاعران و مطالب مفيد ديگري ميباشد.
در انجمن هاي ادبي فارسي شاعران فارسي زبان هند اين فرصت را
مي يابند تا هر ماهه با حضور در انجمن ادبي بيدل از شعر فارسي
بشنوند
مجله فرهنگي ،هنري عصر آدينه با هدف معرفي ادبيات و انديشه
مدرن راه اندازي شده  ،تالش تحريريه اين مجله معطوف به انتشار
 http://www.asreadineh.comآثار شاعران و نويسندگان معاصر فارسي زبان و ترجمه آثار هنرمندان
جهان ا ست .سايت شامل معرفي كتاب ،شعر ،ادبيات بومي ،ادبيات
نمايشي ،داستان ايران و جهان و  ...است
 http://www.ghabil.comمجله داستان و شعر
 http://www.cafedastan.netداستان كوتاه ،شعر ،مقاله و ترجمه منتشر ميكند.

9

گنجور

11

ادبيات امروز ايران

12

آنات

13

احمد شاملو

http://shamlu.com/pindex.html

پايگاه ادبي متن نو

 http://www.matneno.comمتن نو » نشريه اي فرهنگي  ،هنري و ادبي است كه شامل بخش
ترجمه ،خبر ،داستان ،شعر ،فلسفه ،مصاحبه ،معرفي كتاب ،مقاله ،نقد
و نظر و  ...ميباشد
 http://www.sohrabsepehri.comشامل معرفي سهراب و آثار و آلبوم و اشعار و تصاوير سهراب سپهري

14

15

سهراب سپهري

16

18
19
21

فريدون مشيري
دانوش
شاعر

 http://www.seyedalisalehi.comايرانيان عالقهمند به ادب و شعر فارسي و دوستداران سيدعلي صالحي
در داخل و خارج از ايران برآن شدند تا با ايجاد يك صفحهي اينترنتي
امكان آشنايي و دسترسي ديگر همميهنان خود به آثار ارزشمند اين
شاعر معاصر را فراهم سازند.
 http://www.fereydoonmoshiri.orgسايت به دو زبان انگليسي و فارسي است كه شامل زندگي نامه ،اشعار،
 http://www.danoush.irسايت شامل ارسال آخرين اخبار ،شعر ،داستان ،نقد و نظر ،ترجمه ،
معرفي كتاب و نشريفات و پيوند با ساير سايتهاي ادبي ميباشد
 http://www.shaer.irشامل اشعار مقام معظم رهبري ،شعر تركي ،ترانه ،شاعران معاصر
ايران ،شاعران جهان ،شعر طنز و  ...مي باشد

كندو

21

23

سايت به معرفي شاملو و آثارش و همچنين به معرفي ترجمه آثار او مي پردازد.

معرفي كتاب ،صداي شاعر و  ...است

نصور

22

http://www.aanaat.com

سايت تخصصي شعر كوتاه ايران و جهان و آخرين اخبار ادبي ميباشد

است
سيدعلي صالحي

17

 http://ganjoor.netآثار و ديوان شاعران پارسي گو قابل دسترسي است
 http://www.iransliterature.irشامل اخبار ادبي و داستاني است (سايت در حال بروز رساني است)

 http://www.kanduu.netشامل معرفي كتاب ،نقد و نظريه ادبي ،شعر و نقد كتاب و امكانات
مفيد ديگري ميباشد
 http://nasour.netسايت منبعي است در حوزه انديشه سياسي ،فلسفه و ادبيات و همين
طور شامل معرفي شخصيتهاي فرهنگي ،معرفي كتاب و آخرين
مقاالت تعدادي از مجالت ادبي است

فيروزه
مد و مه

 http://firooze.netشامل آخرين اخبار ادبي است و امكان دستيابي به داستانهاي كوتاه
و نقد داستان موجود است
 http://www.madomeh.comبازتاب دهندهي فضاي كلي ادبيات ايران است و به نقد كتاب،

نمايشنامه ،گزارش و خبر و تفسيرهاي زندگي و  ...ميپردازد
24
25

ادبيات ما
هزار كتاب

 http://www.adabiatema.netسايت شامل داستان ،شعر ،ترجمه ،گپ و گفت ،گزارش ،تاريخ زبان
پارسي ،معرفي و نقد كتاب ،دانلود ماهنامه ادبيات ما و  ...ميباشد
 http://1000ketab.comشامل بخشهاي شعر ،داستان ،كودك ،روانشناسي ،هنري ،نقد
خوانندگان ،معرفي كتاب ،طنز هفتگي و  ...ميباشد

سايت هاي مراكز و انجمنهاي مرتبط با زبان و ادب فارسي

نام سايت

رديف

فرهنگستان زبان و ادب فارسي
1

2
3
4
5

انجمن زبان فارسي
انجمن علمي نقد ادبي ايران

هاي تحقيقاتي ،كتابها و مقاالت و بانك اطالعاتي ميباشد.
انحمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران
انجمن زبان شناسي ايران

 http://tarvijefarsi.org.irسايت شامل معرفي تاريخچه و اساسنامه آن ،خبرنامه ،همايشها
و اطالع از تازههاي نشر ميباشد.
 http://lsi.irشامل معرفي انجمن ،نشريات ،مجالت و پايان نامهها و اطالع
رساني همايشها ميباشد

مركز ساماندهي ترجمه
6
مركز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري
7

 http://www.samantarjomeh.irسايت شامل بانكهاي اطالعاتي مراكز ،مترجمين ،كتب ترجمه
شده ناشران ،لغت نامه ،فهرست كتابهاي ترجمه شده ،تازههاي
ترجمه و نشر ،مقاالت ،كتابخانه ديجيتالي و  ...است
 http://adabefarsi.irمنابع محتوايي سايت شامل شعر ايران و جهان ،داستان ايراني و
خارجي ،كتاب ،مقاالت ،نقد ،اطالع رساني اخبار و جلسات و
كارگاههاي ادبي ميباشد

ميراث مكتوب
8
سازمان اسناد و كتابخانه ملي
9

توضيحات
آدرس
 http://www.persianacademy.irبهمنظور حفظ سالمت و تقويت و گسترش و تجهيز زبان فارسي
تاسيس شده است
سايت شامل معرفي فرهنگستان و اعضاي شورا ،انتشارات ،گروه-
هاي پژوهشي ،واژههاي مصوب ،دستور خط فارسي و اطالع از
آخرين اخبار ميباشد
 http://persianlanguage.irسايت شامل مقاله ،اخبار و گزارشات ،گفتگو و پيوند با ساير
سايتهاي ادبي ميباشد.
 http://www.iaalc.comشامل معرفي انجمن ،اطالع رساني همايشها ،اخبار ،معرفي طرح

 http://www.mirasmaktoob.irسايت شامل اطالع رساني در خصوص اخبار ،نشستها و
همايشها ،طرحهاي پژوهشي ،فهرست انتشارات ميراث و ...
ميباشد
 http://www.nlai.irسايت شامل اخبار سازمان ،اخبار كتابخانههاي ايران و جهان،
اطالع رساني مناسبتها و اطالع از آخرين همايشها و كارگاهها،
نمايشگاهها و تازههاي نشر ايران است.

فرهنگستان هنر
11

11

12

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

پژوهشي ،زندگي نامه مفاخر ،همايشها و  ...ميباشد.
مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه تربيت مدرس

مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي

موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين
المللي آموزش زبان فارسي
مركز سعدي شناسي

15

 http://www.modares.ac.ir/reu/ctr/PLLجهت ايجاد زمينههاي مناسب براي رشد و توسعه تحقيقات زبان
فارسي تاسيس شده است و شامل گروه مطالعات زبان فارسي،
گروه مطالعات ادبيات فارسي و گروه نقد ادبي و ادبيات تطبيقي
است
 http://www.cgie.org.irبه منظور تدوين و انتشار دانشنامههاي عمومي و تخصصي و
كتب مرجع در ابعاد مختلف معارف بشري به ويژه فرهنگ و
تمدن اسالمي و ايراني بنياد نهاده شد
و جهت اطالع از آخرين همايشها ،اخبار ،زندگينامههاي علمي،
دانشنامه و ارتباط با چند سايت مفيد ادبي قابل استفاده است

13

14

 http://honar.ac.irسايت شامل اطالع رساني آخرين اخبار ،برنامهها ،گالري آثار
اساتيد و هنرمندان ،معرفي كتاب ،خبرنامه و نشريات فرهنگي و
هنري است
 http://anjom.irشامل اطالع رساني مناسبتها ،بزرگداشتها ،انتشارات ،طرحهاي

 http://icps.ut.ac.irسايت به معرفي مركز آموزش زبان فارسي ميپردازد كه شامل
مدرسان ،تقويم آموزشي ،شرايط پذيرش ،برگه ثبت نام ،شهريه
دورهها و  ...مبباشد
 http://sadishenasi.irسايت به معرفي ويژگيهاي شخصيت ،آثار او و دوران تاريخي و
اجتماعي سعدي ميپردازد.همچنين شامل بخشهايي از قبيل
سخنرانيها ،مصاحبهها و نشستهاي علمي و كتابخانه سعدي
است

سايت هاي ديگر حوزه زبان و ادبيات فارسي
نام سايت

رديف
لوح
1

2
3
4

مجله ادبي پياده رو

توضيحات

آدرس

 http://www.louh.comپايگاه فرهنگ و ادب فارسي
سايت شامل بخش شعر ،داستان ،طنز ،انديشه ،سينما ،تئاتر،
هنرهاي تجسمي ،كتاب و عكس و اخبار ميباشد
 http://piadero.irسايت شامل اشعار ،انديشه و نقد ،ادبيات جهان ،داستان ،بررسي
كتاب و پيوند با سايتهاي ادبي ديگر است

كتابخانه ديجيتال نور
پايگاه مجالت تخصصي
پايگاه داده هاي زبان فارسي

5

پردازش زبان فارسي

 http://www.noorlib.irاز طريق عضويت در سايت امكان استفاده از كتابها به صورت
الفبايي و موضوعي و ناشران ميسر ميباشد
 http://www.noormags.comاطالعات كليه مجالت به صورت موضوعي قابل استفاده است
 http://pldb.ihcs.ac.irسايت شامل متنهاي برگزيده ادبي ،علمي ،هنري و  ...است .
امكان جستجوي واژهها و تركيبها وجود دارد جهت استفاده
ازسايت بايد كاربر خود را به سيستم معرفي كند كه در قسمت
راهنما توضيحات كامل قابل مشاهده است
 http://persianp.irسايت شخصي آقاي مهدي محسني است كه در ابتداي فعاليت

6

خود است و هدف آن ارائه برخي فعاليتهاي ايشان در حوزه
پردازش زبان فارسي و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام ميشود.
خط و زبان فارسي در محيط رايانه ايي

7

8

الفباي ايران

ادبيات فارسي
9
11

استادان زبان فارسي ايران و هند

http://www.scict.ir/portal/Home/Default.aspx?Category
ID=bf61b6d4-2380-414e-a1aa-48b41d2a99ba
http://alefba.raymehr.com

http://adabiyatfarsi1.blogfa.com

يكي از فعاليتهاي سايت دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني،
كارگروه خط و زبان فارسي در محيط رايانهاي است كه شامل
بخش اخبار و نشريات است
معرفي مجموعه نرم افزار و دفترچه آموزش زبان و خط فارسي
به همراه معرفي فرهنگ و ديدنيهاي ايران
با زبان واسط آلماني و انگليسي
وبالگ شامل توضيحاتي درباره ي سبك هاي شعر فارسي  .انواع
نثر  .معرفي شاعران و نويسندگان و آثار آنها  .غزل قصيده چهار
پاره مثنوي و رديف مصراع و ...است

 http://hendiran.comاين سايت بخشي از مقاالت و مطالعات و پژوهش هاي استادان

شبه قاره را در معرض استفاده ديگر عالقمندان و پژوهشگران
فارسي زبان قرار ميدهد.
دستور زبان فارسي

11

گنجينه باز نسخههاي خطي اسالمي و
ايراني

12

 http://www.dastur.infoبه سه زبان فارسي ،انگليسي و آلماني در دسترس است مطالب
در اين سرفصلها دسته بندي شدهاند :نگاهي بر پايههايِ
واجشناسي ،واژهشناسي ،اسم و بندِ اسمي ،صفت و بندِ صفتي،
پردازه و بندِ پردازه ،شماره ،ضمير ،ادات و بندِ اداتي ،همبستگي و
همنشانيِ زنجيرهاي ،نشان و نشانبخشي ،برنهشت و بندِ
برنهشتي ،بنهايِ فعل ،فعل و بندِ فعلي ،رويكردهايِ بندِ فعلي،
جمله و اندامهايش ،ميانجي ،همبستگيِ بندهايِ جملهاي،
وابستگيِ بندهايِ جملهاي ،پيشوند و پيراوند ،پسوند ،واژهنامه،
سياهه عنصرهايِ زباني ،دفترنامه ،و جدولِ بنهايِ فعل در زبانِ
پارسي
 http://www.totfim.com/faسايت به زبان هاي فارسي ،انگليسي و عربي قابل استفاده است
«نسخة روز»« ،پر بازديد ترين نسخه ها»« ،تازه ترين نسخه ها»،
«جستجو در مخزن»« ،جستجو در نسخه هاي جديد» و سرويس
«جستجو در مقاالت منتخب از نشريات ادواري» كه در بر دارنده
امكان دانلود مقاالت براي عالقمندان است .دسترسي به اين
خدمات ،براي همگان آزاد و رايگان است.
خدمات خاص :
شامل حق داونلود و مالكيت نسخة كتاب .دسترسي به اين
سرويس ،صرفا براي اعضاي سايت ميسر است

13
14
15

بانك اطالعات كتب و نسخ خطي
آقا بزرگ تهراني
كتاب نيوز

 http://www.aghabozorg.irسايت امكان جستجوي كتاب ،ليست ماخذهاي كتب ،ليست
كتابخانهها و  ...را دارا ميباشد
 http://www.ketabnews.comآخرين اخبار و اطالعات مربوط به كتاب در حوزه هاي ادبيات،
تاريخ ،دين ،علوم انساني و هنر را در اختيار ما قرار ميدهد.

كتابخوار

 http://www.ketabkhar.irمعرفي آخرين كتابهاي منتشر شده در خصوص ادبيات ،تاريخ،
دفاع مقدس ،سياست ،فلسفه و عرفان و ...

16

خبرگزاري كتاب ايران

17

ادبيات و فلسفه والس

 http://www.ibna.irبه اطالع رساني آخرين اخبار در حوزه ادبيات و كتاب ميپردازد
 http://www.valselit.comزبان فارسي

