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 ویسیقواعد کلی فهرستن -1
یاپایان"رساله"،"تز" عنوانیکیازشرایطاحرازآن،ارائهوسیلهداوطلبدرجهدانشگاهی،بهایاستکهبهنامهنوشته،

نامه،معموالً،محدودکند.موضوعانتخابیپایانشودونویسندهآندانشجوییاستکهزیرنظرکلییکهیأتعلمیکارمیمی

نامهکند.همینویژگیاستکهپایانموردآن،زمانمشخصومبتنیبرروشعلمیراطلبمیوتخصصیاستوتحقیقدر

هاهامعموالًاساستدوینمقالهنامهسازد.پایانمندانبهآنحوزهموضوعیمیراتبدیلبهمنبعاطالعاتیارزشمندیبرایعالقه

 شوند.پذیرآنفعالیتعلمیمحسوبمیمدركدسترسشوندوتاآنزمانتنهاهایمنتشرشدهبعدیمییاکتاب

ارائهشود.بعلذادراینراهنماسعیبرآناستاطالعاتجامعیدررابطهبافهرستنویسیایننوعمن



 پایان نامهمنابع اطالعاتی پیشنهادی برای توصیف یک  -1-1

میتوانیداطالعات0برگهارائهشوند.درشکلهابایدعناصراطالعاتیمشخصیدرکارنامهدرهنگامفهرستنویسیپایان

نامهدرنظرگرفتهمیشودرامشاهدهکرد.معمولیکهبراییکپایان
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0شکلشماره



 

و   داران اب ت ک  ه ب  ت ب س ن  ی ک زش پ  وم ل ع  ان گ ت وخ آم  ش دان  ظرات ن  ی ررس ب

 ود ورد خ در م  داران اب ت ک  ظرات ا ن ب  آن  ه س ای ق م

 ۶۸۳۱ تهران

 کتابداری کارشناسی ارشد

ای به  سنجی ارائه خدمات کتابخانه هدف پژوهش بررسی امکان

های آموزشی شهر تهران است.  های بیمارستان  بیماران در کتابخانه

 شده است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام 

 سال تحصیل محل تحصیل)دانشگاه(

 چکیده

 

 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 
 انگلیسی -چکیده: فارسی

 مرتضی ،حیدری

 یادداشت

 نویسنده

 صفحه شمار ، ورق:جدول، پرسشنامه۶۰۱ز، 

Study Of Views Of Medical Science Graduates About 
Librarians And Comparison Of It With Librarians View 
About Themselves 

 عنوان به زبان

 دیگر 

   ی ج ن س ان ک ام

   ی ان ت ارس م ی ب  ای ه ه ان خ اب ت ک

  اران م ی ب

، - ۶۸۳۱ا،  رض ی ل دا، ع وی ه

 راهنما  استاد

 استاد مشاور ، فاطمه ،حسینی

دانشگاه آزاد اسالمی.واحد تهران شمال. دانشکده علوم انسانی. گروه 

 کتابداری و اطالع رسانی

 شناسه افزوده توصیفگر

 نام شخص – 

نامه واژه ۱۳-۱۰کتابنامه: ص. 

نام  –شناسه افزوده 

 تنالگان

 تاریخ تصویب ۸۰/۶۶/۳۱ ۸۶/۰۱/۳۱

 

 تاریخ دفاع

 

 نامه واژه کتابنامه
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 فهرستنویسی توصیفی -2
اصلیاطالعاتدرمنابعچاپیصفحهعنواناست.صفحهعنوانشاملصفحهمقابلصفحهعنوانوپشتصفحهمنبع

درصورتیکهمنابعچاپی،صفحهعنواننداشتهباشدمیعنوانمی میباشد. دهدتوانازقسمتیازاثرکهبیشتریناطالعاترا

 عنواناستفادهنمود.مانندصفحهنیم

 عنوان -2-1

واردنماید.a$ 200یمنبعرادرفیلدعنواناصل

:)عنواناصلی(0مثال

هایبیمارستانهایآموزشیشهرتهرانوارائهالگوایبهبیماراندرکتابخانهامکانسنجیارائهخدماتکتابخانه:عنوان

200$a الگوارائهوتهرانشهریآموزشبیمارستانهایهایکتابخانهدربیمارانبهایکتابخانهخدماتارائهسنجیامکان  

 

 درجنمایید.a$510نامهموردنظردارایعنواندیگرباشد،اطالعاتآنرادرفیلددرصورتیکهپایان

(دیگر:)عنوان0مثال

                                                                         نوان:ع

درگتایموبیلیباتگیتاثرایالدکتروفمحوریجدیدبررسیتاریخ:عنواندیگر



200$a                                                                        510$a محوریتاریخبررسی

 جدیددرگتایموبیلیباتگیتاثرایالدکتروف



 نام پدیدآور -2-2

نامونامخانوادگیهرپدیدآوردنآناثرراداشتهباشد.پدیدآورندهیکاثر،شخصیاهیاتیاستکهمسئولیتمستقیم

 واردنمایید.f$200درفیلدشخصویااشخاصیکهمسئولیتمحتوایفکریاثریراداشتهباشند

:0مثال

رسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادیهایکتابداریواطالعبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلهعنوان:

پژوهشگرمحبوبهصادقی:نامپدیدآور

 

200$a رسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادیهایکتابداریواطالعبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله  

200$f محبوبهصادقیپژوهشگر  
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درصفحهعنوانذکرشدهاستوشوددقیقامطابقباآنچیزیاستکهعنوانکهقبلازذکرنامپدیدآوراثربیانمی:نکته

و...،پژوهشایذکرنشدهباشد.مانند:پژوهشگر،نگارشممکنستقبلازعنوانپدیدآورواژه

:0مثال

 متنونمایهنشریاتفارسیازدیدگاهکتابدارانهایاطالعاتیمگیران،نمابررسیومقایسهمحیطرابطکاربریپایگاهعنوان:

   سیدنورالدینانواریان:نامپدیدآور    

 

200 $a متنونمایهنشریاتفارسیازدیدگاهکتابدارانهایاطالعاتیمگیران،نمابررسیومقایسهمحیطرابطکاربریپایگاه   

200$f   سیدنورالدینانواریان

 

.شوندواردشدهوباکاماازیکدیگرجدامیf$200یکاثربیشازیکپدیدآورداشتهباشد،هردودرفیلدچنانچهنکته:

:3مثال

0215-0213هایآموختگانایرانیکشورهایخارجبینسالهایدانشنامهفهرستپایانعنوان:

ایرجصبا،جعفرمهرداد:نامپدیدآور

200$a $0215-0213هایآموختگانایرانیکشورهایخارجبینسالهایدانشنامهفهرستپایان 200$f ایرجصبا،جعفر

g$200مهرداد ؛زیرنظراستادیحییدوستدار  

 نام سایر پدیدآورندگان -2-3

واردنمایید.g$200درفیلدکهپدیدآورندهازایشانجهتنگارشمددجستهاست را مشاوروراهنما)ان(ناماستاد

:0مثال

 افزارهایموجوددرایران)تهران(أکیدبرنرمایباتافزارهایکتابخانهسنجشوارزیابینرمعنوان:

ائبیغامیر:نامپدیدآور

بهزادیاستادراهنمامانداناصدیق:ندگانپدیدآورسایرنام

استادمشاورعباسحری:نامسایرپدیدآورندگان

 

200$a ران)تهران(افزارهایموجوددرایایباتأکیدبرنرمافزارهایکتابخانهسنجشوارزیابینرم  022$f  امیرغائبی 

200$a استادراهنمامانداناصدیقبهزادی $g استادمشاورعباسحری  

g$011شوندوبرایاینمنظورفیلدهریکازاساتیدراهنماومشاوردرفیلدهایمجزاباعنوانخودواردمینکته:

.شودتکرارمی

شوندوتنهابااومشاوراسامیبدونتکرارفیلددرکناریکدیگرواردمیدرصورتوجودبیشازیکاستادراهنمنکته:

شوند.عالمتکاماازیکدیگرجدامی
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:0مثال

هایکتبتألیفوترجمهشدهعلومکتابداریورسانیدهههفتاد:تطبیقسرفصلطالعهتطبیقیمتونکتابداریواطالعمعنوان:

 آوریفنوتحقیقات،بوزارتعلومرسانیمقطعکارشناسیمصواطالع

نگارشناصرکلهری:نامپدیدآور

الریجانیاهللحسناستادراهنماحجت:نامسایرپدیدآورندگان

 زهرااباذری.،اساتیدمشاورزهرهمیرحسینی:نامسایرپدیدآورندگان

022 $a هایکتبتألیفوترجمهشدهعلومتطبیقسرفصلرسانیدهههفتاد:مطالعهتطبیقیمتونکتابداریواطالع کتابداریو      

آوریتحقیقاتوفن،رسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوماطالع 200 $ f $نگارشناصرکلهری g اهلل؛استادراهنماحجت

الریجانیحسن $g .اباذریزهرا،؛اساتیدمشاورزهرهمیرحسینی  

 رمشخصات نشاطالعات مربوط  -2-4

 تحصیلمحل  -2-4-1

واردنمایید.a$210فیلددرراتحصیلناممحل

:0مثال

 رسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادیهایکتابداریواطالعبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلهعنوان:

 0381،،دانشکدهعلومانسانیدانشگاهآزاداسالمی.واحدتهرانشمالتهران::محلتحصیل

200$a پیشنهادیالگویارائهوفارسیرسانیاطالعوکتابداریهایمجلهدرمقالهارزیابیوپذیرشمعیارهایبررسی  

210$a تهران:  



 تحصیل محل دانشگاهنام  -2-4-2

واردنمایید.c$210فیلددررامحلتحصیل

:0مثال

 رسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادییواطالعهایکتابداربررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلهعنوان:

 0381،،دانشکدهعلومانسانیدانشگاهآزاداسالمی.واحدتهرانشمالتهران:مشخصاتنشر:

200$a پیشنهادیالگویارائهوفارسیرسانیاطالعوکتابداریهایمجلهدرمقالهارزیابیوپذیرشمعیارهایبررسی 210$a تهران

$c یانسانعلومشمال،دانشکدهتهرانواحد.اسالمیآزاداهدانشگ:  
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 سال تحصیل -2-4-3

واردنمایید. d$210 فیلدرادرسالتحصیل

:0مثال

 رسانیفارسیوارائهالگویهایکتابداریواطالعبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلهعنوان:

0381،،دانشکدهعلومانسانیهرانشمالدانشگاهآزاداسالمی.واحدتتهران:مشخصاتنشر:

200$a الگویارائهوفارسیرسانیاطالعوکتابداریهایمجلهدرمقالهارزیابیوپذیرشمعیارهایبررسی  210$a :تهران $c گاهدانش

انسانیعلومشمال،دانشکدهتهرانواحد.اسالمیآزاد $d ،0381  



 مشخصات ظاهری -2-5

 215فیلددرراصفحهتعدادبهمربوطاطالعات:صفحهتعداد$aواردراجلدتعدادتنهاجلدیچندمداركبرای.نماییدوارد

 .نمایید

:0مثال

 رسانیفارسیوارائهالگویهایکتابداریواطالعبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلهعنوان:

 قور[ك]،20،ذ:مشخصاتظاهری

200$a رسانیفارسیوارائهالگویهایکتابداریواطالعوارزیابیمقالهدرمجلهبررسیمعیارهایپذیرش  

012$ a قور[ك]،20٬ذ   

 215فیلدرااطالعاتاین،باشدعکسیاونقشهنمودار،تصویر،مشخصاتدارایمدركچنانچه$cنماییدوارد.

:0مثال

 رسانیفارسیوارائهالگویکتابداریواطالعهایبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلهعنوان:

 نمودار،پرسشنامه،جدول:قور[ك]،20،ذ:مشخصاتظاهری

200$a رسانیفارسیوارائهالگویهایکتابداریواطالعبررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله  

012$ a قور[ك]،20٬ذ $ c .پرسشنامهنمودار،،جدول:  

 یادداشت کلی -2-6

واردنمایید.a$311پایاننامهآنرادرفیلدصورتوجودچکیدهدردر

 .کردذکریادداشتفیلددرنیزراچکیدهزباننوعتوانمی:نکته
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:0مثال

رسانیبراساسایرشتهکتابداریواطالعنامهمطالعهروشهایپژوهشیوآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپایانعنوان:

 ارشدودکتریدرایرانشدهدرمقاطعکارشناسیهایانجامهنامپایان

 نگارشزینببیگمعظیمی:نامپدیدآور

0388تهران::مشخصاتنشر

ورق:جدول،نمودار.25ك،ظاهری:مشخصات

 انگلیسی.-چکیده:فارسییادداشت:

200$a رسانیبراساسایرشتهکتابداریواطالعنامهیانمطالعهروشهایپژوهشیوآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپا  

ارشدودکتریدرایرانشدهدرمقاطعکارشناسیهایانجامنامهپایان  022 $f زینببیگمعظیمینگارش  210$a تهران $d  ،0388 

215$a ورق25ك، $c $022:.جدول،نمودار a انگلیسی-چکیده:فارسی   





:0مثال

 ها(تدرکتابخانه)بررسینمونهمشکالتمدیریعنوان:

 اومپاتیك.ستی:نامپدیدآور

0358تهران::مشخصاتنشر

گذاریگوناگون(ج.)شمارهظاهری:مشخصات

 چکیدهیادداشت:

200$a نمونه کتابخانه)بررسی در مدیریت ها(مشکالت $f ا ك.ستیومپاتی  210$a تهران $c1358210$a ج.)شماره گذاری

گوناگون(  022$a چکیده   



  کتابنامه -2-7

  .نماییدواردa$320دفیلدررااطالعاتاینباشدآمدهآنتالیفدراستفادهموردهایکتابومنابعمشخصاتاثریدراگر

هرستفمنابع،فهرستکتابشناسی،قبیلازگوناگونیهایعبارتوهاکلمهبامختلفعلمیآثاردراطالعاتاینکهباشیدداشتهوجهت:نکته

ازبرخینویسزیردریامشخصهایصفحهدرتواندمیکتابنامهکلیطوربه.شودمیارائههایادداشتوماخذومنابعمصادر،ماخذ،

.شودنوشتهنامشخصوپراکندهصورتبهیاواثرپایاندرها،صفحه

:نماییدواردزیرهایشکلبهراکتابنامهگوناگونهایحالت





 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از01صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

 نماییدواردزیرصورتبهراآنباشد،آمدهاثرازمشخصیهایصفحهدربنامهکتااگر: 

 

:0 مثال

رسانیبراساسایرشتهکتابداریواطالعنامهمطالعهروشهایپژوهشیوآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپایان: عنوان      

یدرایرانارشدودکترشدهدرمقاطعکارشناسیهایانجامنامهپایان

بیگمعظیمینگارشزینب:رنام پدیدآو    

0388ر:مشخصاتنش

ورق:جدول،نمودار25ك،ی:مشخصاتظاهر

 24-21.کتابنامه:صت:یادداش

  200$a رسانیبراساسایرشتهکتابداریواطالعنامهآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپایانمطالعهروشهایپژوهشیو

ارشدودکتریدرایرانشدهدرمقاطعکارشناسیهایانجامنامهپایان  002$a 24-21.کتابنامه:ص  

 نماییدواردزیرصورتبهراآنباشد،آمدهنامشخصوپراکندهصورتبهکتابنامهاگر:

 افزارهایموجوددرایران)تهران(ایباتأکیدبرنرمافزارهایکتابخانهسنجشوارزیابینرم :عنوان

 .۶۸3۳ :رانهت ر:مشخصات نش 

 هپرسشنامنمودار،،گذاریگوناگون(:جدولج.)شماره0    ی:مشخصات ظاهر 

 .کتابنامه:یادداشت  

 

200$a افزارهایموجوددرایران)تهران(ایباتأکیدبرنرمانهافزارهایکتابخسنجشوارزیابینرم  320$a کتابنامه  





 .نماییدواردa$301درجدیدفیلددرجباتوانیدمیراآناطالعاتمنبعدرنامهواژهوجودصورتدر:نکته

 

 مقطع و رشته تحصیلی -2-8

 مقطع تحصیلی: -2-8-1

واردنمایید.b$308رادرفیلدتحصیلیمقطع)درجه(مربوطبهاطالعات

 :0ثالم

هایهایدولتیشهرتهرانباآموزشرسانیدانشگاههایحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالعقایسهآموزشمعنوان:

 هایایرانهایپیامنورمراکزاستانرسانیدانشگاهغیرحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالع



 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از00صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

نعمتیانارکینگارشلیال:پدیدآورنام

.0381:رانهتر:مشخصاتنش

هپرسشنامنمودار،،:جدول[ورق032ی،]ی:مشخصاتظاهر

کارشناسیارشدمقطعورشتهتحصیلی:

 

 022$a هایهایدولتیشهرتهرانباآموزشرسانیدانشگاههایحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالعمقایسهآموزش 

هایایرانهایپیامنورمراکزاستانرسانیدانشگاهجویانکارشناسیکتابداریواطالعغیرحضوریدانش 328$b کارشناسیارشد  

 

 رشته تحصیلی -2-8-2

واردنمایید.c$308اطالعاتمربوطبهرشتهتحصیلیرادرفیلد

:0مثال

هایهایدولتیشهرتهرانباآموزشانشگاهرسانیدهایحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالعقایسهآموزشمعنوان:

 هایایرانهایپیامنورمراکزاستانرسانیدانشگاهغیرحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالع

نگارشلیالنعمتیانارکی:پدیدآورنام

.0381:رانهتمشخصاتنشر:

هپرسشنامنمودار،،:جدول[ورق032ی،]ی:مشخصاتظاهر

رسانی)کارشناسیارشد(:کتابداریواطالعمقطعورشتهتحصیلی:

011$a هایآموزشباتهرانشهردولتیهایدانشگاهرسانیاطالعوکتابداریکارشناسیدانشجویانحضوریهایآموزشمقایسه

ایرانهایاستانمراکزنورپیامهایدانشگاهرسانیاطالعوکتابداریکارشناسیدانشجویانغیرحضوری 328$b :ارشدکارشناسی $c

رسانیاطالعوکتابداری  



d$301فیلددرنیزرادفاعتاریخاطالعاتتوانیدمیبعالوه.نماییدواردz$308فیلددررانامهپایانتصویبتاریخبهمربوطاطالعات:نکته

.نماییدوارد

فیلدنامه،پایانتصویبتاریخاطالعاتبافیلداینبودنپرصورتدر.نماییدواردz$308فیلددررادانشجونمرهبهمربوطاطالعات:نکته

.کنیدتکراررا

  فهرست مندرجات و چکیده -2-9

 درجنمایید. a$331آنرادرفیلدنامهپایانفهرستمندرجاتوچکیدهبهواردکردناطالعاتنیازدرصورتی

 





 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از00صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

:0مثال

هایکتبتألیفوترجمهشدهعلومکتابداریورسانیدهههفتاد:تطبیقسرفصلریواطالعطالعهتطبیقیمتونکتابدامعنوان:

آوریفنوتحقیقات،رسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوماطالع

نگارشناصرکلهریپدیدآور:نام

سیعلومکتابداریدردهههفتادمنتشردراینپژوهشمیزانهمخوانیکتابهاییراکهبهمنظورتدریسدروسمقطعکارشنا:چکیده

کند.همچنینگرایشموضوعیآنکتابهارابهتفکیکهردرسبیانمشخصعلوم،وزارتمصوب،شدهاستباسرفصلهایهمینمقطع

درنتیجهطیدهههفتادتعداد دریسدروسعنوانبهمنظورت001نماید.روشاینتحقیقمطالعهتطبیقیوازنوعتوصیفیمیباشد.

(باسرفصلهایدروس٪2/81مقطعکارشناسیرشتهکتابداریواطالعرسانیمنتشرشدهاست.درکلسرفصلهایاینکتابهابهمیزان)

(٪1/08(تالیفو)٪4/10جلدبودهاست.کتابهایدروساجباری)0111،همخوانینشاندادهاند.متوسطشمارگانهرعنوانکتاب

٪55دهوکتابهایدروسانتخابی)ترجمهبو تالیفو) درسال45٪( بیشترینعنوانها )11(ترجمهداشتهاست. (عنوانو03با

(عنوانمنتشرشدهاند.درپایانپیشنهادشدهاستکهسرفصلهایدروسموردتجدیدنظرقرارگرفتهو0با)11کمترینعناویندرسال

ازبیشتر٬گرددمنظورسرفصلهادرعملیوکاربردیهایجنبه.ردرسگفتهشدهکهدرسرفصلهاگنجاندهشودمواردجدیدیهمبرایه

  برایتدریسدروساستفادهشود.تالیفیکتب



 

200$a هایکتبتألیفوترجمهشدهعلومکتابداریرسانیدهههفتاد:تطبیقسرفصلطالعهتطبیقیمتونکتابداریواطالعم

آوریفنوتحقیقات،رسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوماطالعو  200$f :ناصرکلهری نگارش  3 $02 a دراینپژوهش

استبا شده منتشر هفتاد دهه کتابداریدر علوم کارشناسی تدریسدروسمقطع منظور به که را همخوانیکتابهایی میزان

مشخصعلوم،وزارتمصوب،سرفصلهایهمینمقطع بهتفکیکهردرسبیانکند. را همچنینگرایشموضوعیآنکتابها

عنوانبهمنظورتدریس001نماید.روشاینتحقیقمطالعهتطبیقیوازنوعتوصیفیمیباشد.درنتیجهطیدهههفتادتعداد

درکلسرفصلهایاینکتابهاب (با٪2/81همیزان)دروسمقطعکارشناسیرشتهکتابداریواطالعرسانیمنتشرشدهاست.

جلدبودهاست.کتابهایدروساجباری)0111،سرفصلهایدروسهمخوانینشاندادهاند.متوسطشمارگانهرعنوانکتاب

بیشترین٪45(تالیفو)٪55(ترجمهبودهوکتابهایدروسانتخابی)٪1/08(تالیفو)4/10٪ (ترجمهداشتهاست.

(عنوانمنتشرشدهاند.درپایانپیشنهادشدهاستکه0با)11(عنوانوکمترینعناویندرسال03ا)ب11عنوانهادرسال

.سرفصلهایدروسموردتجدیدنظرقرارگرفتهومواردجدیدیهمبرایهردرسگفتهشدهکهدرسرفصلهاگنجاندهشود

برایتدریسدروساستفادهشود.تالیفیکتبازبیشتر٬گرددمنظورسرفصلهادرعملیوکاربردیهایجنبه  

 

 



 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از03صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

 فهرستنویسی تحلیلی/موضوعی -3
.استکتابخانهیکدرموجودآثارموضوعومحتوادادننشانموضوعیفهرستنویسیهدف



 های موضوعی شناسه -3-1

چنانچه.شودمیادهاستفموضوعانتخابروشازقفسه،دریکدیگرکناردرموضوعهمومشابهآثارقرارگیریمنظوربه

سازمان،نامشخص،نام)موضوعاتبندیتقسیمنحوهبهتوجهباشود،استفادهموضوعیهایسرعنوانازموضوعانتخاببرای

.گیردمیقراراستفادهموردموضوعیفیلدچندینیایک...(وعمومیموضوعجغرافیایی،نام



 شودمیانتخاب606فیلدازنظرمورداطالعات،بدهیمكمدربهعمومیوکلیموضوعیکبخواهیماگر. 



:0مثال
بررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامینعنوان:

نگارشمحسناحمدآبادینامپدیدآور:

.0321شهرری،مشخصاتنشر:

قاجاریهتوصیفگر:

تاریختوصیفگر:

200$a بررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامین 200$f نگارشمحسناحمدآبادی: 606$a606قاجاریه$aتاریخ 

 

 

 .شودمیانتخاب111فیلدازنظرمورداطالعات،باشدموضوعمنزلهبهجغرافیاییناماگر

 :0مثال    

ورامینقاجارهایاجتماعیسیاسی،جایگاهبررسی:عنوان

احمدآبادیمحسننگارش:پدیدآورنام

.0321شهرری،:نشرمشخصات

قاجاریه:توصیفگر

تاریخ:توصیفگر

 ورامین:توصیفگر



 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از04صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

200$a بررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامین 200$f نگارشمحسن

 ورامینa$607تاریخa$606قاجاریهa$606احمدآبادی:



شودمیانتخابمستنداتبانکازموضوعمقادیراطالعات،سازییکدستمنظوربه:نکته بانکدرجستجوازپسموردنظرمستنداگر.

مورداطالعاتتوانیدمینداشت،وجودنیزمستندایجادبهدسترسیاگر.داردوجودمستنداتبخشدرآنایجادامکاننشد،یافتمستندات

.نماییدفراخوانیمستنداتبانکازراآننظر،موردمستندایجادازپستا نماییدوارد9فرعیفیلددررانظر

  

606$9 اسالمیدرادبیاتتمدن  

 ایران607$9

واردنیزa$101فیلددرراموضوعاتتوان میونشوداستفادهدهی موضوعبرایخاصیموضوعینظامدرای کتابخانهدرکه صورتیدر:نکته

.کرد

 سرشناسه -3-2

بهآنتوسطکه نامهپایاناصلیعنصرازعبارتستشخصآورندهپدیدوگویندمیسرشناسهاثراصلیپدیدآورندهبه

.شودمیوارد111فیلددرآناطالعاتوشودمیشناختهآسانی



:0مثال

فر،علیبختیاریپدیدآور:

نفوذانگلیسدرایران،جداسازیافغانستانوتحمیلمعاهدهپاریسعنوان:

فرعلیبختیارینگارش:نامپدیدآور

011$a پاریسمعاهدهتحمیلوافغانستانجداسازیایران،درانگلیسنفوذ  200$f /فبختیاریعلینگارش  111$a فربختیاری  $b علی  

بانکدرجستجوازپسموردنظرمستندچنانچه.گرددمیانتخابمستنداتبانکازسرشناسهمقادیراطالعات،سازییکدستمنظوربه:نکته

توانیدمینداشت،وجودنیزمستندایجادبهدسترسیچنانچه.داشتخواهدوجودمستنداتبخشدرآنایجادامکاننشد،یافتمستندات

.نماییدفراخوانیمستنداتبانکازراآننظر،موردمستندایجادازپستا نماییدوارد9فرعیفیلددررااطالعات



-0311نیا،عبدالخالق،رحمانی 700$9         

 



 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از05صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

 شناسه افزوده -3-3

زیربایدرااثراست،شدهتهیه(نقاشونویسندهیامترجم،ونویسندهمثال)متفاوتهایمسنولیتباپدیدآورندگانیتوسطکهآثاریمورددر

نویسندهمثل)ببریداصلیپدیدآورندهنام غیرهونقاشیامترجممثال)دیگرفردبرایو( در.شودمیگرفتهنظردرافزودهشناسه(

نامندمیافزودهشناسهراسرشناسهازغیرایشناسههرفهرستنویسی، فروستعنوانوموضوععنوان،برایمترجموویرایشگربرعالوه.

.گویندمینیزاضافیمعرفواضافیمدخلدیگر،شناسهاضافی،هشناسآنبهکهشودمیایجادافزودهشناسه



 نماییدانتخاب110فیلدازرااطالعاتباشدحقیقیشخصیکافزودهشناسهاگر.



:0ثالم

-0311نیا،عبدالخالق،رحمانیپدیدآور)سرشناسه(:

تاریخآموزشوپرورشرسمینورآبادممسنیعنوان:

نیانگارشعبدالخالقرحمانی:نامپدیدآور

طهماسبیکهیانی،ساسان،استادراهنماشناسهافزوده:

،استادمشاور-0334سعیدی،گلناز،شناسهافزوده:



702$a کهیانیطهماسبی $bاستادراهنما 4$ساسان 

702$aسعیدی$bگلناز$f 0334-  استادمشاور$4



 نماییدانتخاب100فیلدازرااطالعاتباشد،تنالگانافزودهشناسهاگر. 

:0مثال

تاریخآموزشوپرورشرسمینورآبادممسنیعنوان:

نیانگارشعبدالخالقرحمانینامپدیدآور:

اسبیکهیانی،ساسان،استادراهنماطهمشناسهافزوده:

،استادمشاور-0334سعیدی،گلناز،شناسهافزوده:

دانشگاهآزاداسالمی.واحدشهرری،دانشکدهعلومانسانی.گروهتاریخشناسهافزوده:



712$aدانشگاهآزاداسالمی$bواحدشهرری،دانشکدهعلومانسانی$b گروهتاریخ  

 



 

  

0.1نگارش:آذرخشتالیجیودکیکتابخانهالکترونکپارچهیافزارجامعنرم
01/10/20تاریخ: نامهانیپایسی:وروداطالعاتوفهرستنوعیسریراهنما

 

 تاریخ تصویب: تصویب كننده:شرکتپارسآذرخش:ندهتهيه كن

01از01صفحه 0.1 قالب: DPL_QHP_CAT_2 كد:یرسمریغ وضعيت:

 

 شناسه بازیابی -3-4

استکتابیغیرمدركیکشناساییشمارهازدیگرنوعیراهنماهشمار نظاماساسبرکتابیمداركمانندراکتابیغیرمداركچنانچه.

منظوراینبرایشدهگرفتهنظردرفیلد.نماییدواردراهنماشمارهدررانظرموردردهتوانیدمیکنید،میسازماندهی؛بندیردهخاص

850$jدباشمی.

:0مثال

تاریخآموزشوپرورشرسمینورآبادممسنیعنوان:

نیانگارشعبدالخالقرحمانینامپدیدآور:

طهماسبیکهیانی،ساسان،استادراهنماشناسهافزوده:

،استادمشاور-0334سعیدی،گلناز،شناسهافزوده:

ومانسانی.گروهتاریخدانشگاهآزاداسالمی.واحدشهرری،دانشکدهعلشناسهافزوده:

00پ:بازیابیشماره

850$j12پ 



مداركبرایخاصبندیتقسیمنوعیکتوانیدمی،کنیدنمیاستفادهکتابیغیرمدركیکبرایبندیردهسیستمازچنانچه:نکته

سندبرایخاصحرفیکونمودهادهاستفراهنماشمارهفیلداز،گیرندمیقرار نامهپایانمثلمشخصمدركنوعیکدرکهگوناگونی

.کنیداضافهراهنماشمارهعددابتدایبهوگرفتهنظردرخودنظرمورد

مثال:پایاننامهداروسازی

01شمارهراهنما:پ.د.       پ011شمارهمدرك:


