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 ها
انه

رس
در 

ى 
شيم

پريسا نعمت الهي
كارشناس ارشد شيمى معدنى اشاره

در ادامة بخش معرفي پايگاه هاي فعال در عرضة 
مطالب سودمند در عرصه شيمي، از ميان صفحه هاى 
ــماره به اين موارد  ــمار شبكة جهانى، در اين ش بى ش

مي پردازيم.

در وب
شيمي 

Phys.org
ــاريافته در  ــگاه، مبتني بر علوم انتش اين پاي
ــوان گفت در  ــت. مي ت وبالگ هاي اينترنتي اس
ــرويس خبري شامل طيف  اين وبگاه، با يك س
وسيعي از موضوعات علمي روبه رو هستيم. اين 

علوم عبارت اند از: 
ــي،  زمين شناس ــك،  فيزي ــو،  نان ــاوري  فن
ــيمي،  ــيمي، زيست ش ــك، فناوري، ش الكتروني

دارويي و پزشكي، رايانه، فضا و رياضيات.
اين وبگاه در سال 2004 پايه گذاري شده و 
ــمگير مشاهده كنندگان روبه رو بوده  با رشد چش
ــه، نزديك به 1/75  ــت، به گونه اي كه ماهان اس
ميليون دانشمند، پژوهشگر، دانشجو، و مهندس 
از اين وبالگ ديدن مي كنند. در مجموع، در اين 
پايگاه روزانه 100 مقاله منتشر مي شود. در سال 
2009، اين پايگاه به عنوان يكي از 2000 وبگاه 
ــناخته شد. هدف از راه اندازي اين پايگاه  برتر ش
ــترة وسيعي از علوم، فناوري و  پوشش دهي گس
ــا ارزش ترين اخبار  ــا به روزترين و ب ــكي ب پزش

علمي ـ پژوهشي است.
http://phys.org

Askfiles.com
اگر به دنبال نرم افزارهاي شيمي و مهندسي شيمي مانند 
 ،CHEMIX  School ،ChemDB ،Chemmaths

 Simple periodic Table، و... هستيد، مي توانيد 

ــورت رايگان  ــگاه به راحتي و به ص ــن پاي در اي
ــان را دانلود كنيد. الزم  نرم افزارهاي مورد نيازت
ــت بدانيد كه اين پايگاه، پايگاهي اختصاصي  اس
ــيمي به شمار نمي رود  ــتداران علم ش براي دوس
ــراي دانلود نرم افزارهاي متنوع و  بلكه مركزي ب
ــت كه در ميان آن ها  گوناگون در همه زمينه هاس
ــي و كمك آموزشي  آموزش نرم افزارهاي جالب 
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Science is fun
ــگاه  ــير1 در دانش ــام شاكاش ــور بس پروفس
ــون، منابع اطالعاتي اي را  ويسكونسين ـ مديس
ــد، در اختيار  ــرگرمي هم دارن كه كمي جنبة س
ــن منابع  ــد. اي ــرار مي ده ــود ق ــجويان خ دانش
اطالعاتي شامل عنوان هاي عمومي شيمي است.

ــگاه براي طراحي چنين  مأموريت اين دانش
پايگاهي، ترويج سوادآموزي در علوم، رياضيات، 
و فناوري در ميان عموم مردم و جذب نسل هاي 
آينده در رشته هاي پژوهش، آموزش و خدمات 
ــت. جامعه به طور فزاينده اي وابسته  عمومي اس
ــس براي رفاه جامعه،  ــت پ به علم و فناوري اس
ــت كه همة شهروندان براي توسعه  ضروري اس
ــب  و قدرداني از علم و مزاياي فناوري، در كس

سواد علمي بكوشند.
پروفسور شاكاشير با سابقة 40 سال تدريس 
ــو هيئت علمي و  ــود به عنوان عض نوآورانة خ
ــين،  ــگاه ويسكونس ــيمي در دانش مدير گروه ش

علم شيمي نيز گنجانده شده است.
نحوة دستيابي به اين نرم افزارها به اين گونه 
ــه در باالي  ــمت «search»، ك ــت كه در قس اس
Chem- ــرار دارد بايد كلمة صفحة اين وبگاه ق
ــپس از نرم افزارهاي داده  istry را تايپ كرده، س

شده استفاده كنيد.
http://www.askfiles.com
http: / /www.askfi les .com/sof tware/
chemistry/index2.html

ــت. در اين  ــدازي كرده اس ــگاه را راه ا ن اين پاي
ــرار داده  ــب متنوعي ق ــگاه بخش ها و مطال پاي
ــوان به بخش  ــت كه از آن جمله مي ت ــده اس ش
ــوط به عالقه مندان به ادامة تحصيل در دورة  مرب
ــمت كه به تازگي  ــاره كرد. در اين قس دكترا اش
ــت، عنوان و متن  ــده اس طراحي و راه اندازي ش
ــجويان اين دانشگاه  ــالة دكتراي دانش كامل رس
ــت. از بخش هاي  ــي و مطالعه اس ــل دسترس قاب
ــر آن مي توان به آزمايش هاي قابل انجام در  ديگ
منزل، جدول تناوبي عنصرها، توضيحات كاملي 
ــاورزي، آرسنيك،  ــيدها، كودهاي كش دربارة اس
متان، اوزون و...، بخش خبر و رخدادهاي مهم، 
ــخنراني ها  ــي مربوط به س ــاي ويديوي تصويره
ــيمي كه برگرفته از ASC است،  ــي ش يا آموزش
توضيح كاملي از درس ها و سرفصل هاي شيمي 
ــرگرم كنندة ديگر مانند  ــب تفريحي و س و مطال

ساعت شيميايي اشاره كرد.
1. Shakhashir, B.Z.
http://scifun.chem.wisc.edu/

Creative chemistry
ــيمي، يك دانش آموز يا  ــما معلمي ش آيا ش
فردي عالقه مند به علم شيمي هستيد؟ اگر چنين 
ــياري از مطالب خالقانه و  است اين پايگاه، بس

مؤثر را در اختيار شما قرار مي دهد.
ــات كارِ  تمام رنگي و  ــن پايگاه، صفح در اي
ــي براي انجام فعاليت هاي  يادداشت هاي آموزش
ــب آزمايشگاه هاي شيمي،  سرگرم كننده و مناس
حدود 300 صفحه مسائل و تمرين هاي شيمي، 
ــيدن به  ــاي عملي آن براي رس ــراه با راهنم هم
ــور رايگان در  ــه در اين درس، به ط بهترين رتب

اختيار شما قرار خواهد گرفت.
همچنين شما مي توانيد با پازل هاي شيميايي، 
ــاي خالقانه و بحث برانگيز و ده ها مدل  آزمون ه
مولكولي به يادگيري بهتر اين درس كمك كنيد. 
ــه مطالب اين  ــت نگاهي مختصر ب ــط كافيس فق

پايگاه داشته باشيد.
گفتني است كه براي مشاهدة كامل تصويرها 
ــود در آن، نياز به برنامة  ــاي موج و پويانمايي ه

www...........
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ــت كه در اين پايگاه  جاوا و Adobe reader اس
ــن نرم افزارها به صورت رايگان  امكان دانلود اي
وجود دارد. سربرگ هاي متفاوت موجود در اين 
پايگاه شامل مجموعه اي از مطالب عمومي است 
ــر، آن ها را مطالعه  ــه مي توانيد براي درك بهت ك
ــامل توضيحاتي  ــمت فعاليت ها كه ش كنيد. قس
ــوط به رنگ،  ــاره و آزمايش هاي مرب ــن  ب در اي
ــعله و... است؛  بازي هايي با تخم مرغ، آزمون ش
ــيمي مولكولي،  ــامل ش ــه ش ــش GSCE ك بخ
ــي مربوط به  ــاليدهاي آموزش مجموعه اي از اس
ــي، جدول تناوبي و مسائل مربوط  مباحث درس
ــت؛ قسمت مولكول ها كه دربارة شكل  به آن اس
مولكول ها، آلكان ها، انواع ايزومر، سديم كلرايد 
ــمت  ــت؛ و قس ــد در آن توضيح داده اس و يدي
ــرگرمي ها كه مي توانيد در آن انواع  ــائل و س مس
ــام پازل ها و بازي هاي شيمي را ببينيد، از  و اقس

جمله مطالب سودمند اين پايگاه هستند.
در كل، اين پايگاه مي تواند به عنوان بهترين 
پايگاه، توسط دانش آموزان و معلمان شيمي مورد 
ــرگرمي ها و فعاليت هاي  استفاده قرار بگيرد. س
ــه مي توان در  ــت ك ــده به گونه اي اس طراحي ش

محيط كالس نيز از آن ها بهره جست.
http://www.creative-chemistry.org.uk/
index.htm

Rapidlibrary
ــت وجو،  ــك موتور جس ــال ي ــه دنب ــر ب اگ
ــات مورد  ــگان موضوع ــوص دانلود راي مخص
ــن پايگاه  ــت به اي ــتيد، بهتر اس ــاز خود هس ني
ــپ موضوع  ــن پايگاه با تاي ــري بزنيد. در اي س
موردنظر خود به فهرستي از داده ها با فرمت هاي 
 avi, mp3, mpeg, mpg, rar, wma, wmv, zip

دست پيدا مي كنيد كه مي توانيد آن ها را برحسب 
نيازتان دانلود كنيد.

ــيمي (Chemisrtry) در  ــپ واژة ش ــا تاي ب
ــت پيدا  ــت وجو، به داده هايي دس ــمت جس قس
ــوان به كتاب  ــة آن ها مي ت ــد كه از جمل مي كني
ــاره  ــيمي آلي مك موري (ويرايش جديد) اش ش
ــاليدها، فايل هاي صوتي ـ تصويري و  كرد. اس

ــه موضوعات يافت  ــده نيز از جمل پي دي اف ش
ــتند كه جهت  ــتة علمي هس ــده براي اين رش ش
ــي مي توانند كمك  ــر مطالب درس يادگيري بهت

بهينه اي به دانش آموزان عالقه مند باشند.
http://rapidlibrary.in/

Spectroscopynow
ــه اين پايگاه  ــايد به جرأت بتوان گفت ك ش
ــت كه مي تواند به خوبي،  يكي از پايگاه هايي اس
ــنجي ها  تمامي اطالعات مربوط به انواع طيف س
ــار عالقه مندان  ــگان در اختي ــه صورت راي را ب
ــع اينترنتي  ــگاه يكي از مناب ــد. اين پاي قرار ده
ــمار مي رود و اطالعات بسيار  طيف سنجي به ش
ــي را در  ــات و منابع گوناگون ــمند، خدم ارزش

اختيار دوستداران اين علم قرار مي دهد.
ــن پايگاه  ــنجي كه در اي روش هاي طيف س

تحت پوشش قرار مي گيرند به اين قرارند: 
 ،X ــنجي جرمي، طيف سنجي پرتوي طيف س
طيف سنجي NMR، طيف سنجي اتمي، طيف سنجي 
رامان، طيف سنجي فرابنفش، MRI انفورماتيك و 
كمومتريك، طيف سنجي فروسرخ و پروتئوميكس.

در اين پايگاه، هر نوع روش طيف سنجي شامل 
سربرگ هايي مربوط به جديدترين خبرهاي روزانه، 
ــط جان ويلي1، ناشر كتاب هاي طيف سنجي،  توس

براي دوستداران اين علم ارائه شده است.

1. Jhon Wiley
http://www.spectroscopynow.com/view/
index/html?chld= 0]&tzcheck=1...........

هاي تازه 


