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 تصدیقدی معلومات 

 

قابل بھروسا دے معلومات تے کہ آپ نے سچ  چاہی دا اےمعلوم ہونا نوں آپ  تے،طور دے مریض  حاضر ذہن اک

معلومات وچ آپ انٹرنیٹ یا کسی طبع شدہ مواد  اس لئی جدوں۔ اےکس طرح امتیاز برتنا دے نال حوالے دے ہونے 

 :چاہی دے نیںدرج سوال رکھنے وچ اپنے ذہن نوں ، آپ رہے ہووو تےتالش کر 

 

 ؟کیتیاں نیںمعلومات کس نے فراہم ایہہ  (1

 ؟کیتیاں نیںنے معلومات فراہم  ہیلتھ پروفیشنل/ہیلتھ آرگنائزیشن/یونیورسٹی/کمپنی/افراد اکی (2

 ؟اےی گئی تتشکیل دویب سائیٹ کیوں ایہہ  (3

 ؟اےسامنے ال رہی نوں سائیٹ کسی خاص نکتہء نظر  ویبایہہ کیا  (4

 ؟نیںے کردبیان تے واضح طور نوں کیا مصنفین اپنی پوزیشن  (5

 ؟اےی کرد کوئی کمپنی/تنظیم اعانت فراہمنوں سائیٹ کیا اس ویب  (6

 ؟اےی کردویب سائیٹ کوئی پراڈکٹ فروخت ایہہ کیا  (7

 ؟اےا کیتا جاندپیش وچ متوازن انداز نوں کیا معلومات  (8

 ؟اےا دیندمتعلق اشارہ توں جائے مقام دے معلومات نوں کیا ویب ایڈریس آپ  (9

 ؟نیں معلومات کس حد تک قابل بھروسا –قابل بھروسا  (11

 ؟اےحوالہ موجود دا اس  رہے ہو، دستاویز/صفحہ آپ دیکھ  کی جیہڑیاں (11

 ؟اےزیر بحث الیا گیا دے نال جامعیت نوں کیا معاملے  (12

 ؟نیں تھوں ملیاںمعلومات کنوں ایہہ  ہاںکہ انکیا مصنف)ین( دسدے نیں  (13

 ؟نیںمتعلق پس منظری معلومات موجود دے متعلق تجربے/مہارت نہاں دے اتے کیا مصنف)ین(  (14

 ؟نیںے گئے تحوالے شامل کیوچ آخر دے کیا سیکشن/پیج  (15

 ؟نیں کیتیاں گئیاںمتعلق مختصر معلومات شامل توں مصنف وچ شروع/آخر دے کیا پیج/سیکشن  (16

 ؟کیتیاں گئیاں نیںاپ ڈیٹ تھوں ک –معلومات کب ایہہ  (17

 ؟س نوں کدوں تشکیل دتا گیا اےکہ ا اے دسدیپیج/دستاویز ایہہ کیا  (18

 ؟اےمدت معیاد ختم ہو گئی دی یا اس  یہ نیںکیا معلومات حال (19

 ؟سی ا گیاتاپ ڈیٹ کی نوں آخری بار کدوںویب سائیٹ  (21

  ؟نیںشامل  وچ اشاعتی تاریخاںانفرادی سیکشنز/پبلیکیشنز وچ کیا ویب سائیٹ 

 کتنے نوں کہ اس ویب سائیٹ  نیںمعلومات شامل دے نال اس حوالے وچ متعلق" سیکشن  کیا "ساڈے

 ؟اےا کیتا جاندعرصے بعد اپ ڈیٹ 
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 ؟اے وچ پیش کیتا گیاکس انداز نوں معلومات  (21

  ؟اےکیا لے آؤٹ واضح 

  ؟اوے سکدبآسانی ادھر ادھر حرکت کر وچ کیا آپ سائٹ 

  ؟اےانداز واضح دا کیا لکھائی 

  ؟اےسائز کافی بڑا دا کیا فانٹ 

 ؟اےدستیاب وچ  کیا ویب سائیٹ دوسری زباناں 

  ؟اےکوئی محل وقوع دا کیا ویب سائیٹ 

  ؟نیںنیوی گیشن بٹن موجود تے سرورق/اطراف دے کیا صفحات 

  ؟اےمتعلقہ ہائپرٹیکسٹ ربط موجود توں معلومات وچ کیا دوسری زبان 

  ؟نیںے سکدکیا معذور افراد ویب سائیٹ تک رسائی پا 
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