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  بوریحان چیست؟
ها در  آوري و بازیابی داده یکی از مشکالت پژوهشگرانی که در صدد تهیه یک تحقیق دانشگاهی هستند، نحوه جمع

با انبوه زند و  میگسترده  یتحقیقپژوهشگر دست به  این معضل به ویژه هنگامی که. طول فرآیند پژوهش است
زمان زیادي هاي تهیه شده  ها و یادداشت جستجو در فیش .یابد آوري شده مواجه است نمود بیشتري می اطالعات جمع

. سازد میاره قسمتی از ذهن محقق را درگیر هاي تحقیق همو سازي برگه ساماندهی و مرتبو  از پژوهشگر گرفته
را  »اي کتابخانه«به روش قصد تهیه پژوهشی راي نویسندگان و پژوهشگرانی است که بساده  ي بسیارافزار بوریحان نرم

هاي  و با پوشه کردهافزار وارد  هاي شخصی خود را در این نرم هاي مستند و یادداشت هاي کتابشناسی، فیش برگه. دارند
  .فربه از کاغذ خداحافظی کنید

زبان  پژوهشگران فارسی جهت خدمت به دانش و فرهنگ ایران زمین به صورت رایگان در اختیار همهدر بوریحان 
 .افزار است زیبنده این نرم ،گرانمایه و پژوهشگر فرهیخته ایران اندیشمند ،»ابوریحان بیرونی«نام  ؛گیرد میقرار 
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  افزار راهنماي استفاده از نرم
   .دوب دهاوخ ریز تروص هب ارجا زا سپ ناحیروب رازفا مرن یلک طیحم

  
  افزار نرمکلی محیط  -1شکل 
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  :منوي اصلی برنامه - 1

شده است، با کلیک  اي شکلی قرار دارد که نماد بوریحان در آن حک ، دکمه دایرهافزار مت راست نرمدر قسمت باال س
  . شود افزار ظاهر می کردن بر روي این دکمه منوي اصلی نرم

  
  منوي اصلی -2شکل 

هایی با ) File(افزارهاي موجود بر روي رایانه شما اطالعات خود را در پرونده  کلیه نرم: پرونده جدید) الف
که براي ذخیره کردن متن به کار  Notepad کنند، به عنوان مثال نرم افزار هاي  مخصوص به خود ذخیره می پسوند

دیگري تر  افزار پیشرفته نرم Microsoft Word، کند ذخیره می txtهایی با پسوند   عات خود را در پروندهرود اطال می
کند و  ذخیره می docxیا  docرود اطالعات شما را در فایلهاي با پسوند  به کار میهاي متنی   که به منظور تهیه پرونده

ی با پسوند یها بوریحان تمامی اطالعات شما را در پرونده. شوند تولید می pdfهاي الکترونیکی اکثرا با پسوند  یا کتاب
brn هاي تولید شده توسط برنامه را به عنوان پشتیبان در محل  توانید در هر زمان کپی پرونده شما می .کند ذخیره می

   .دیگري از حافظه رایانه خود ذخیره کنید

شود و براي وارد کردن اطالعات  پس از کلیک کردن بر روي آیکون برنامه یک پرونده جدید به طور خودکار تولید می
 .ماند این پرونده تا زمانی که برنامه را نبندید و یا آن را ذخیره نکنید در حافظه موقت رایانه شما باقی می. آماده است

براي وارد کردن اطالعات ایجاد نو گزینه پرونده جدید یک پرونده خام توانید در هر زمان با کلیک بر روي  شما می
  .کنید
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شود که از شما مسیر فایل ذخیره شده قبلی شما را  پنجره اي باز میبا کلیک کردن بر روي این گزینه  :بازکردن) ب
انید با کلیک کردن مستقیم بر روي تو ضمنا می. اید باز کنید اي را که قبال ذخیره کرده پرونده توانید میپرسد و شما  می

  .پرونده ذخیره شده بر روي رایانه خود آن را توسط بوریحان باز کنید

  

  پرونده نمونه ذخیره شده بر روي رایانه -3شکل 

  

پرونده  تاخواهد  و نامی را میشود که از شما مسیر  با کلیک کردن بر روي این گزینه پنجره اي باز می: ذخیره) پ
   .پس از انجام این عملیات پرونده جاري پرونده ذخیره شده خواهد بود .نشده را ذخیره کندذخیره 

  
  سازي انتخاب مسیر ذخیره پنجره -4شکل 
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اید در پرونده قبلی نگاه داشته و  یراتی را که در پرونده خود ایجاد کردهیتوانید تغ شما در هر زمان می: ذخیره در )ت
شما دقت کنید پس از انتخاب گزینه ذخیره در، پرونده جاري . در مسیر جدید تولید کنیدیک کپی از پرونده جاري 

  .پرونده کپی شده جدید خواهد بود

  
  سازي کپی پرونده جاري پنجره انتخاب مسیر ذخیره -5شکل 
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کنید چاپ کنید، با انتخاب گزینه  هایی را که مشاهده می توانید برگه یا برگه در هر قسمت از برنامه شما می: چاپ )ث
شما . خواهد بودشاهده مقابل ) و یا چاپگرهاي مجازي نصب شده(هاي متصل به سیستم شما  چاپ فهرست چاپگر

  .خود را بر روي خروجی چاپگر تحویل بگیریدهاي  توانید چاپگر مورد نظر خود را انتخاب کرده و برگه می

 
  پنجره انتخاب چاپگر -6شکل 

  

توان  افزار قابل چاپ باشد را می است، هر آنچه در نرم pdfیک قالب فایل قابل حمل مانند  XPS : XPS تبدیل به) ج
توان جابجا کرد، مثال زمانی که چاپگر به رایانه شما متصل نیست شما  این پرونده را می. تبدیل کرد XPSبه پرونده 

و  اي منتقل کنید که چاپگر به آن متصل است توانید این پرونده را تولید نموده و بر روي حافظه قابل حمل به رایانه می
ایل را براي ارسال از طریق اینترنت براي دیگران استفاده توان این ف همچنین می. در رایانه مقصد آن را چاپ نمایید

  . نمود

فیش و یادداشت  شناسی، کتابهاي  یعنی برگ روش تحقیق سه برگ اصلیاین امکان تنها براي : Wordتبدیل به )چ
روش تحقیق دانشگاهی است و بر ي ها مشابه خروجی استاندارد برگه ها خروجی این برگه ،فعال خواهد بود شخصی

   .شود افزار تولید می ت وارد شده در نرماساس اطالعا
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  :ها  بخش  - 2

پژوهش، : ازند ها عبارت این بخش .اند برنامه تعبیه شدههاي مختلف  افزار بخش در نوار کناري سمت راست نرم
مشخصات پژوهش در بخش پژوهش به معرفی  .شخصی یادداشتو  برداري فیش  کتابشناسی،ورندگان، آپدید

   .پردازیم می

  

  هاي مختلف برنامه بخش -7شکل 

بخش . اختصاص دارد... ویراستار، مصحح و  آورندگان به معرفی خالقین یک اثر از جمله نویسنده، مترجم، بخش پدید
مستندي هاي  برداري متعلق به فیش ، قسمت فیششناسی روش تحقیق است سازي برگ کتاب کتابشناسی در واقع شبیه

ا و ه ویژه یادداشت شخصی یادداشتنمایید و بخش  تهیه میدر طول فرآیند تحقیق که از منابع گوناگون است 
روش ها درباره  در قسمت نحوه ورود داده .شوند هاي شخصی شماست که در رابطه با یک پژوهش مطرح می دیدگاه

  .شود افزار توضیح داده می در نرمهاي تحقیق  هر یک از برگهپرکردن 

  

  :نوار ابزار  - 3

افزار در قسمت باالي پنجره نوار ابزاري موجود است که بر روي آن چندین دکمه گوناگون وجود  در هر بخش از نرم
  .پردازیم به شرح آن می به ترتیب از راست به چپها وظیفه خاصی دارند که  دارد هر یک از این دکمه

  

  نوار ابزار -8شکل 
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هاي برگه  دادههاي برنامه پس از ورود اطالعات هر بخش با زدن دکمه ذخیره  در همه بخش: دکمه ذخیره) الف
  .تصویر این دکمه یک دیسکت است .شوند پژوهشی ذخیره می

در . اطالعات هستند مشاهدهافزار داراي دو حالت ورود اطالعات و  هاي نرم همه بخش: حالت نمایشدکمه ) ب
توانید برگه جدیدي اضافه کنید یا  که در آن میشود  حالت ورود اطالعات تنها یک برگه به شما نمایش داده می

اي و در  هاي ثبت شده در برنامه به صورت دسته برگهمشاهده در حالت  هاي قبلی را ویرایش نمایید اطالعات برگه
نها را مطالعه نموده و یا با دوبار کلیک بر توانید آ شوند و شما می ، ظاهر میبرگ در هر نمایش 20محدوده خاصی مثال 

دهد که حالت نمایش را  به شما این امکان را میدکمه دوحالتی این  .روي هریک از آنها همان برگ را ویرایش کنید
ن دکمه یک مداد و در در حالت ویرایش تصویر ای. یعنی بین دو حالت ویرایش یا مشاهده جابجا شوید عوض کنید،

  .حالت مشاهده سه برگه روي هم افتاده خواهد بود

در حالت محدود  تمام صفحه کنید،محدود یا  ها را توانید ابعاد برگه با فشردن این دکمه می: دکمه ابعاد نمایش) پ
مایانگر تمام تصویر دکمه یک برگه با چهار فلش در اطراف است و در حالت تمام صفحه دو برگه با دو فلش که ن

  . صفحه شدن ابعاد نمایش است

دهیم نرم افزار به طور خودکار یک برگه  براي ایجاد یک برگه جدید این دکمه را فشار می: برگه جدیددکمه ) ت
کند دقت کنید تا زمانی که دکمه ذخیره را فشار ندهیم این برگه به برگه هاي ثبت شده افزوده  جدید براي ما ایجاد می

  . شود نمی

در حالت . شود همانطور که از نام این دکمه مشخص است از آن براي حذف یک برگه استفاده می: حذفدکمه ) ج
برگه آن برگه انتخاب شده و کادر صورتی رنگی و کلیک کردن بر روي  Ctrlها با فشردن همزمان کلید  مشاهده برگه

  .گردد برگه مورد نظر حذف می شود با فشردن این کلید و تایید عملیات به دور آن کشیده می

ها در  برگه (Refresh)کنید براي نوسازي  وقتی در حالت ویرایش اطالعات یک برگه را ذخیره می: دکمه نوسازي) چ
اي را ویرایش کردید اطالعات در پرونده شما  دقت نمایید وقتی شما برگه .کنیم بخش مشاهده از این دکمه استفاده می

ذخیره شده اند و نیازي به فشردن این دکمه نیست، این دکمه فقط اطالعات ذخیره شده را مجددا به نمایش در 
  .آورد می

هایی را که  کتاب خواهیم فرض کنید می .شود براي جستجو در هر بخش از این دکمه استفاده می :دکمه جستجو) ح
اي  با فشردن دکمه جستجو پنجره .یابی کنیم شناسی باز هاي کتاب است در برگه» عبدالحسین زرینکوب«نویسنده آن 

و در قسمت بخش نویسنده را انتخاب  »زرینکوب«نویسیم  شود، در قسمت واژه مورد جستجو می مطابق شکل باز می
تصویر  .دهد هایی که متعلق به این نویسنده است را نمایش می زار همه کتاباف دهیم، نرم کرده و دکمه تایید را فشار می

  .بین است دکمه جستجو یک ذره
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  افزار جستجو در نرم -9شکل 

  

هاي شما در هر بخش زیاد شود نمایش همه آنها در حالت مشاهده زمان زیادي  وقتی تعداد برگه :دکمه محدوده) خ
تایی نمایش داده  20هاي محدود مثال  برگه ها در دستهشود، به همین منظور  گرفته و به پردازنده رایانه فشار وارد می

تصویر دکمه محدوده  .اي هستید چه محدوده توانید در این قسمت مشخص کنید که مایل به مشاهده شوند، شما می می
  .چهار مربع محدود شده در یک پنجره است

  

  تعیین محدوده نمایش -10شکل 

 

هاي  خواهیم برگه هاي خود را مرتب کنید، فرض کنید می توانید برگه به کمک این دکمه شما می :سازي دکمه مرتب) د
دهیم تا  سازي را فشار می ب حروف الفبا مرتب کنیم، دکمه مرتبکتابشناسی وارد شده را بر اساس نام ناشر به ترتی

با فشردن کلید تایید . کنیم در قسمت بخش ناشر  و در قسمت نوع گزینه صعودي را انتخاب میپنجره آن باز شود، 
هاي کتابشناسی به طور  چنانچه در قسمت نوع گزینه نزولی را انتخاب کنید برگه .شود مرتب سازي مورد نظر انجام می
  .انگلیسی است Zتا  A سازي حروف تصویر دکمه مرتب .شوند معکوس از ي تا الف مرتب می

  

  تعیین محدوده نمایش -11شکل 
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  .کنیدسازي به طور همزمان استفاده  توانید از سه خاصیت جستجو، محدوده و مرتب شما می

با استفاده از . ها در هر دو حالت نمایش یعنی حالت ویرایش و مشاهده فعال هستند این دکمه :هاي قبل و بعد دکمه) ذ
از ( هاي محدوده قبلی و بعدي  دسته برگهقبلی و بعدي و در حالت مشاهده   برگهویرایش تک در حالت این دکمه ها 

 .شوند مینشان داده ...) و 40تا  21، از 20تا  1

 

   :ها نحوه ورود داده  - 4

هاي شخصی  برداري از منابع و یادداشت فیش  شناسی، اي به طور عمده سه برگه اصلی کتاب در روش تحقیق کتابخانه
ها  برگه دیگر تحت عنوان برگه پژوهش و برگه پدیدآورندگان به این برگه 2افزار بوریحان  در نرم. شود تعریف می

تنها در یک  مجزا را توانید چندین پژوهش می شماافزار  نرمبا این رگه پژوهش به این خاطر که ب .شده استافزوده 
دهد که براي یک کتاب یک برگ کتابشناسی را معرفی و  بوریحان به شما این امکان را می .ذخیره نمایید brnپرونده 

برگه پدیدآورنده به این  همچنین .در چندین پژوهش استفاده نمایید بدون آنکه نیاز به تعریف مجدد آن داشته باشید
کتب (را یک بار معرفی کرده و در چندین برگ کتابشناسی ) مثال عبدالحسین زرینکوب(یک پدیدآورنده خاطر که 

  .معرفی کنید) شده ...، ترجمه وتالیف آن پدیدآورندهمختلفی که توسط 

  . نمایید در شکل زیر یک برگه معرفی پژوهش خام را مشاهده می :پژوهش)  الف
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  برگه معرفی پژوهش -12شکل 

که است شناسه عددي . توان در هر پرونده بوریحان بیش از یک پژوهش را معرفی نمود همانطور که گفته شد می
هاي خود در  دهد و شما براي بازیابی برگه کنید اختصاص می اي که ثبت می به هر برگهبرنامه آن را به صورت خودکار 

در  .را فشار دهید تا اطالعات برگ ظاهر شود Enterافزار کافیست شناسه را وارد نموده و کلید  همه بخشهاي نرم
 .کنید ثبتی پژوهش خود را کل مبحث، مبحثتوانید عنوان پژوهش خود را وارد نموده و در قسمت  قسمت عنوان می

توانید آن را به دلخواه خود تغییر دهید،  دهد ولی شما می افزار تاریخ آغاز را به طور پیشفرض روز جاري قرار می نرم
این قسمت تاریخ تحقیق شما پایان یافت  روزي که در صورت تمایلوارد کردن تاریخ پایان پژوهش اختیاري است و 

و یا آن را  درج کنیدتوانید توضیح یا یادداشتی در باره پژوهش خود  ت توضیحات به دلخواه میدر قسم .را وارد نمایید
به این ترتیب که اطالعات هر قسمتی را که . بین فیلدها حرکت کنید Enterتوانید با زدن کلید  شما می .خالی بگذارید

  . نما به قسمت بعدي منتقل شود وارد کردید این کلید را فشار دهید تا مکان

شود  اي که شما باید اطالعات را وارد نمایید قاب آبی کمرنگی کشیده می شود دور ناحیه قسمت می وقتی وارد هر
مثال وارد کردن (را وارد نکنید یا به طور غیر صحیح وارد نمایید ) مثال عنوان براي پژوهش(چنانچه اطالعات اجباري 

ات که اطالع و مادامی قاب آبی رنگ به نشانه هشدار به رنگ سرخ در آمده  )تاریخ تاریخ خورشیدي نامعتبر در قسمت
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طالعات را وارد کردید دکمه ذخیره را از پس از آنکه همه ا .ه نخواهید بودگسازي بر را تصحیح نکنید قادر به ذخیره
افزار به صورت خودکار برگه جدید با شناسه  پس از ثبت برگه نرم. جعبه ابزار باالي برگه فشار دهید تا برگه ثبت شود

  .دهد جدید براي وارد کردن اطالعات نو به شما اختصاص می

با کلیک بر روي . ت نمایش قابل دسترسی هستندهاي ثبت شده شما با رفتن به حالت مشاهده توسط دکمه حال برگه
ها طبق  و کلیه اعمال تغییر و دستیابی به داده ، مرتب سازيبراي جستجو. توانید آن را ویرایش کنید هر برگه می

  .توضیحات یاد شده در بخش نوار ابزار عمل نمایید

تالیف، ترجمه، ویراستاري یا خواه نویسندگانی که به نحوي  به معرفیدر بخش پدیدآورندگان  :پدیدآورندگان ) ب
چنانچه یک اثر بیش از یک . پردازیم می اند نقش داشتهتصحیح در پدیدآوردن منابع مورد استفاده در تحقیق ما 

لی را پدیدآورنده در یک زمینه داشته باشد، مثال دو نویسنده و یا چند مترجم داشته باشد، نام نویسنده یا مترجم اص
دقت داشته باشید که براي یک اثر ترجمه  .کنیم وارد نموده و اسامی بقیه خالقین اثر را در قسمت همکاران وارد می

ایران در زمان «به عنوان مثال براي اگر یکی از منابع پژوهش شما کتاب  .شده بایستی دو پدیدآورنده معرفی کرد
اسمی است باید یک پدیدآورنده براي کریستنسن و دیگري را براي اثر آرتور کریستنسن و ترجمه رشید ی» ساسانیان

این  .در قسمت همکاران براي آرتورکریستنسن معرفی نمودتوان مثال رشید یاسمی را  یاسمی معرفی کرد و نمی
  .گردد شناسی بیشتر مشخص می موضوع در قسمت کتاب
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  برگه معرفی پدیدآورندگان -13شکل 

  

 .پردازیم دهیم می این قسمت به معرفی مشخصات اثري که در تحقیق مورد استفاده قرار میدر : شناسی کتاب)  ب
هاي قبلی توضیح داده شد عددي است که نرم افزار به طور خودکار به هر برگ  شناسه که مطابق آنچه در بخش

شناسی  هر برگ کتاباست که شما به دلخواه خود به اختیاري اي  شماره راهنما شماره .دهد کتابشناسی شما می
. ایم و مصحح را قبال در بخش پدیدآورندگان معرفی نمودهاطالعات قسمتهاي نویسنده، مترجم، ویراستار  .دهید می

همانطور که در شکل مشاهده . افزار داراست یافتن خودکار پدیدآورنده با تایپ قسمتی از نام اوست خاصیتی که نرم
پیشنهاد داده  کاربرال در بخش پدیدآورندگان معرفی شده و به طور خودکار به قب» آرتور کریستنسن«شود اطالعات  می
ها اعم از عنوان اثر، نوبت  سایر قسمت .ها را در صورت لزوم بایستی قبال معرفی کرده باشید همه این قسمت .شود می

آن  توانید میسمتی را ندارید هاي ق چنان داده. از منبع مورد شما قابل دسترسی است... چاپ، محل انتشار، سال نشر و
  .را تهی بگذارید

تنها دو نکته قابل توجه وجود دارد، نخست آنکه سال نشر را حتما باید به صورت عددي وارد کنید و دیگر اینکه اگر 
اید  را استفاده کردهآن و شما جلد سوم منتشر شده است جلد مثال در چهار جلد  ینکنید در چند منبعی که استفاده می

  .ولی اگر کتاب تک جلدي است این قسمتها را خالی بگذارید وارد نمایید  4از  3باید قسمتهاي مربوط به جلد را 



١٤ 
 

  

  برگه کتابشناسی -14شکل 

  

هاي مستند جمع آوري شده در رابطه با پژوهش خود  قسمت به وارد کردن اطالعات فیشدر این : برداري فیش)  ب
به هر بنا به سلیقه و نظم شخصی خود اره مقدار اختیاري و دلخواهی است که شما در این قسمت نیز شم .پردازیم می

تواند به شما در یافتن  می یگژیواین . روزي است که شما فیش را تهیه می کنیدنمایانگر تاریخ . دهید برگه فیش می
به صورت قسمت قبلی  قسمت پژوهش نیز در فیش مانند بخش نویسنده و مترجم  .سیر زمانی تحقیقاتتان کمک کند

  .شود برگه پژوهش به کاربر پیشنهاد داده می خودکار بر اساس اطالعات وارد شده در

 دیناوت یم هک دنک یم داجیا امش ياه شیف يارب يدنب هقبط حطس ود عقاو رد ییزج عوضوم و یلکموضوع  ياه قسمت
  .دومن باختنا شیف يوتحم ساسا رب ار نآ

شود بدین صورت که اطالعات برگ  شناسی به شما پیشنهاد می قسمت منبع مطابق اطالعات وارد شده در بخش کتاب
شماره  ،در قسمت صفحه. شود و به صورت خودکار تولید می APAشناسی بر اساس شیوه منبع نویسی به روش  کتاب

تلخیص باشد که  و دازآ همجرت ،گزینه مستقیم، ترجمه راهچیکی از تواند  میبرداشت نوع . کنیم صفحه منبع را وارد می
  .دهد میبا نوشتن بخش اول هر یک از این کلمات برنامه آن کلمه را به شما پیشنهاد 
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 .از یکدیگر جدا شوند  –و بایستی با خط تیره  شوند بخش کلیدواژه کلمات کلیدي هستند که در متن فیش وارد می
در نهایت متن اصلی فیش در قسمت پایین  .هاي شما کمک شایانی خواهد کرد این بخش به جستجو کردن در فیش

  .شود میچین جدا کننده ثبت  زیر خط ،برگه

  
  برگه فیش مستند -15شکل 

  

هاي محقق که در رابطه با یک پژوهش به ذهن او  قسمت یادداشت عبارتست از نقطه نظرات و دیدگاه :یادداشت)  ب
ساختار یادداشت تقریبا شبیه به فیش است با  .نماید ثبت میکند و براي جلوگیري از فراموش شدن آنها را  خطور می

  .انتخاب کنید عنوان کیاشت خود براي یاددتوانید  این تفاوت که یادداشت منبع ندارد و در عوض شما می
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  یادداشت شخصیبرگه  -16شکل 


