شركت پارس آذرخش
نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش



راهنمای سریع :ورود اطالعات و فهرستنویسی پایاننامه

نگارش 0.1 :


نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

فهرست مطالب
-0

قواعدکلیفهرستنویسی3..........................................................................................................................

-0-0
-0

منابعاطالعاتیپیشنهادیبرایتوصیفیکپایاننامه3................................................................
فهرستنویسیتوصیفی5.............................................................................................................................

-0-0

عنوان5............................................................................................................................................

-0-0

نامپدیدآور5...................................................................................................................................

-3-0

نامسایرپدیدآورندگان1.................................................................................................................

-4-0

اطالعاتمربوطمشخصاتنشر1..................................................................................................

-0-4-0

محلتحصیل1.............................................................................................................................

-0-4-0

نامدانشگاهمحلتحصیل1..........................................................................................................

-3-4-0

سالتحصیل8..............................................................................................................................

-5-0

مشخصاتظاهری8........................................................................................................................

-1-0

یادداشتکلی8...............................................................................................................................

-1-0

کتابنامه2..........................................................................................................................................

-8-0

مقطعورشتهتحصیلی01..............................................................................................................

-0-8-0

مقطعتحصیلی01.......................................................................................................................:

-0-8-0

رشتهتحصیلی00........................................................................................................................

-2-0
-3

ده00.....................................................................................................
فهرستمندرجاتوچکی 
فهرستنویسیتحلیلی/موضوعی03............................................................................................................

-0-3

شناسههایموضوعی03.................................................................................................................


-0-3

سرشناسه04...................................................................................................................................

-3-3

شناسهافزوده05.............................................................................................................................

-4-3

شناسهبازیابی01............................................................................................................................

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه0از 01

-1

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

قواعد کلی فهرستنویسی

وسیلهداوطلبدرجهدانشگاهی،بهعنوانیکیازشرایطاحرازآن،ارائه


ایاستکهبه

نامهنوشته

،یاپایان
"تز""،رساله"
کند.موضوعانتخابیپایاننامه،معموالً،محدود


شودونویسندهآندانشجوییاستکهزیرنظرکلییکهیأتعلمیکارمی

می
کند.همینویژگیاستکهپایاننامه


موردآن،زمانمشخصومبتنیبرروشعلمیراطلبمی
وتخصصیاستوتحقیقدر
نامههامعموالًاساستدوینمقالهها
سازد.پایان 


مندانبهآنحوزهموضوعیمی

راتبدیلبهمنبعاطالعاتیارزشمندیبرایعالقه
پذیرآنفعالیتعلمیمحسوبمیشوند.


مدركدسترس
یاکتابهایمنتشرشدهبعدیمیشوندوتاآنزمانتنها

لذادراینراهنماسعیبرآناستاطالعاتجامعیدررابطهبافهرستنویسیایننوعمنبعارائهشود .
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منابع اطالعاتی پیشنهادی برای توصیف یک پایان نامه

نامههابایدعناصراطالعاتیمشخصیدرکاربرگهارائهشوند.درشکل 0میتوانیداطالعات
درهنگامفهرستنویسیپایان 

معمولیکهبراییکپایاننامهدرنظرگرفتهمیشودرامشاهدهکرد .
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اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

حیدری ،مرتضی

نویسنده

بررسی نظرات دانش آموختگان علوم پزشکی نسبت به کتابداران و
مقایسه آن با نظرات کتابداران در مورد خود

عنوان

 :
محل تحصیل(دانشگاه)
تهران

سال تحصیل

۶۸۳۱

هدف پژوهش بررسی امکانسنجی ارائه خدمات کتابخانهای به
بیماران در کتابخانههای بیمارستانهای آموزشی شهر تهران است.
پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است.
تاریخ دفاع
مقطع تحصیلی

۳۱/۶۶/۸۰

۳۱/۰۱/۸۶

کارشناسی ارشد

کتابداری

چکیده

تاریخ تصویب
رشته تحصیلی

چکیده :فارسی -انگلیسی

یادداشت
صفحه شمار

ز ،۶۰۱ ،ورق:جدول ،پرسشنامه
Study Of Views Of Medical Science Graduates About
Librarians And Comparison Of It With Librarians View
About Themselves

عنوان به زبان
دیگر
کتابنامه

واژهنامه 

کتابنامه :ص۱۳-۱۰ .

امکانسنجی
کتابخانههای بیمارستانی
بیماران

توصیفگر

شناسه افزوده – نام

واژهنامه

هویدا ،علیرضا،- ۶۸۳۱ ،
استادراهنما
حسینی ،فاطمه ،استاد مشاور

شناسه افزوده
– نام شخص

دانشگاه آزاد اسالمی.واحد تهران شمال .دانشکده علوم انسانی .گروه
کتابداری و اطالع رسانی

تنالگان


شکلشماره 0
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اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

فهرستنویسی توصیفی

منبع  اصلیاطالعاتدرمنابعچاپیصفحهعنواناست.صفحهعنوانشاملصفحهمقابلصفحهعنوانوپشتصفحه
توانازقسمتیازاثرکهبیشتریناطالعاترامیدهد


باشد.درصورتیکهمنابعچاپی،صفحهعنواننداشتهباشدمی
عنوانمی
مانندصفحهنیمعنواناستفادهنمود.


عنوان

-1-2

عنواناصلیمنبعرادرفیلد 200$aواردنماید .
مثال(:0عنواناصلی) 

ایبهبیماراندرکتابخانههایبیمارستانهایآموزشیشهرتهرانوارائهالگو 


امکانسنجیارائهخدماتکتابخانه
عنوان:
کتابخانههایبیمارستانهایآموزشیشهرتهرانوارائهالگو200$a

کتابخانهایبهبیماراندر

امکانسنجیارائهخدمات

درصورتیکهپایاننامهموردنظردارایعنواندیگرباشد،اطالعاتآنرادرفیلدa$510درجنمایید.

مثال(:0عنواندیگر) 
عنوان:

بررسیتاریخمحوریجدیددرگتایموبیلیباتگیتاثرایالدکتروف 

عنواندیگر:

200$a

تاریخمحوری 510$a
بررسی 

جدیددرگتایموبیلیباتگیتاثرایالدکتروف
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نام پدیدآور

پدیدآورندهیکاثر،شخصیاهیاتیاستکهمسئولیتمستقیمپدیدآوردنآناثرراداشتهباشد .نامونامخانوادگیهر
شخصویااشخاصیکهمسئولیتمحتوایفکریاثریراداشتهباشنددرفیلد200$fواردنمایید.
مثال :0
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادی 


بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله
عنوان:
نامپدیدآور:پژوهشگرمحبوبهصادقی 
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادی200$a


بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله

پژوهشگرمحبوبهصادقی200$f
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اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

عنوانکهقبلازذکرنامپدیدآوراثربیانمیشوددقیقامطابقباآنچیزیاستکهدرصفحهعنوانذکرشدهاستو

نکته:
ممکنستقبلازعنوانپدیدآورواژهایذکرنشدهباشد.مانند:پژوهشگر،نگارش،پژوهشو ...

مثال :0
هایاطالعاتیمگیران،نمامتنونمایهنشریاتفارسیازدیدگاهکتابداران


بررسیومقایسهمحیطرابطکاربریپایگاه
عنوان:
 نامپدیدآور:سیدنورالدینانواریان 
هایاطالعاتیمگیران،نمامتنونمایهنشریاتفارسیازدیدگاهکتابداران200 $a


بررسیومقایسهمحیطرابطکاربریپایگاه

سیدنورالدینانواریان 200$f

واردشدهوباکاماازیکدیگرجدامیشوند .

نکته:چنانچهیکاثربیشازیکپدیدآورداشتهباشد،هردودرفیلد200$f
مثال :3
آموختگانایرانیکشورهایخارجبینسالهای 0215-0213


هایدانش
فهرستپایان 
نامه

عنوان:
نامپدیدآور:ایرجصبا،جعفرمهرداد 
آموختگانایرانیکشورهایخارجبینسالهای200$a$0215-0213


هایدانش
فهرستپایان 
نامه

ایرجصبا،جعفر 200$f
؛زیرنظراستادیحییدوستدار200$gمهرداد

-3-2

نام سایر پدیدآورندگان

ناماستاد(ان)راهنماومشاور را کهپدیدآورندهازایشانجهتنگارشمددجستهاستدرفیلد200$gواردنمایید .
مثال :0
أکیدبرنرمافزارهایموجوددرایران(تهران)

افزارهایکتابخانهایبات


سنجشوارزیابینرم
عنوان:
نامپدیدآور:امیرغائبی 
استادراهنمامانداناصدیقبهزادی 

نامسایرپدیدآورندگان:
نامسایرپدیدآورندگان:استادمشاورعباسحری 
ایباتأکیدبرنرمافزارهایموجوددرایران(تهران)200$a


افزارهایکتابخانه

سنجشوارزیابینرم
امیرغائبی  022$f
استادمشاورعباسحری$gاستادراهنمامانداناصدیقبهزادی 200$a

هریکازاساتیدراهنماومشاوردرفیلدهایمجزاباعنوانخودواردمیشوندوبرایاینمنظورفیلدg$011

نکته:
تکرارمیشود .

اومشاوراسامیبدونتکرارفیلددرکناریکدیگرواردمیشوندوتنهابا

نکته:درصورتوجودبیشازیکاستادراهنم
عالمتکاماازیکدیگرجدامیشوند .
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تاریخ 20/10/01  :

مثال :0
رسانیدهههفتاد:تطبیقسرفصلهایکتبتألیفوترجمهشدهعلومکتابداریو


طالعهتطبیقیمتونکتابداریواطالع
عنوان:م
فنآوری
اطالعرسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوم،تحقیقاتو 


نامپدیدآور:نگارشناصرکلهری 
اهللحسنالریجانی 


استادراهنماحجت
نامسایرپدیدآورندگان:
نامسایرپدیدآورندگان:اساتیدمشاورزهرهمیرحسینی،زهرااباذری.

تطبیقسرفصلهایکتبتألیفوترجمهشدهعلوم022$a

مطالعهتطبیقیمتونکتابداریواطالعرسانیدهههفتاد:



کتابداریو

تحقیقاتوفنآوری

اطالعرسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوم،
؛استادراهنماحجتاهلل$gنگارشناصرکلهری  200 $ f


حسنالریجانی
؛اساتیدمشاورزهرهمیرحسینی،زهرااباذری $g.

-4-2
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اطالعات مربوط مشخصات نشر
محل تحصیل

ناممحلتحصیلرادرفیلدa$210واردنمایید .
مثال :0
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادی


بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله
عنوان:
محلتحصیل:تهران:دانشگاهآزاداسالمی.واحدتهرانشمال،دانشکدهعلومانسانی0381،
اطالعرسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادی200$a
مجلههایکتابداریو 
بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدر 
:تهران210$a
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نام دانشگاه محل تحصیل

محلتحصیلرادرفیلدc$210واردنمایید .
مثال :0
یواطالعرسانیفارسیوارائهالگویپیشنهادی

بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلههایکتابدار

عنوان:
مشخصاتنشر:تهران:دانشگاهآزاداسالمی.واحدتهرانشمال،دانشکدهعلومانسانی0381،
اطالعرسانی فارسی و ارائه الگوی پیشنهادی 200$a
مجلههای کتابداری و  
تهران  210$aبررسی معیارهای پذیرش و ارزیابی مقاله در  
:دانشگاهآزاداسالمی.واحدتهرانشمال،دانشکدهعلومانسانی$c
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سال تحصیل

سالتحصیلرادرفیلدd $ 210واردنمایید .
مثال :0
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگوی


بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله
عنوان:
مشخصاتنشر:تهران:دانشگاهآزاداسالمی.واحدتهرانشمال،دانشکدهعلومانسانی 0381،
اطالعرسانی فارسی و ارائه الگوی200$a
مجلههای کتابداری و  
دانشگاه $cتهران 210$a:بررسی معیارهای پذیرش و ارزیابی مقاله در  
$d0381،آزاداسالمی.واحدتهرانشمال،دانشکدهعلومانسانی
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مشخصات ظاهری

 تعداد صفحه:اطالعات مربوط به تعداد صفحه را در فیلد  215$aوارد نمایید.برای مدارك چند جلدی تنها تعداد جلد را وارد
نمایید.

مثال :0
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگوی


بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله
عنوان:
مشخصاتظاهری:ذ[،20،ك]ورق
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگوی200$a


وارزیابیمقالهدرمجله
بررسیمعیارهایپذیرش
ذ[،20٬ك]ورق012$ a
 چنانچهمدركدارایمشخصاتتصویر،نمودار،نقشهویاعکسباشد،ایناطالعاترافیلد215$cواردنمایید .

مثال :0
کتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگوی

بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجلههای

عنوان:
مشخصاتظاهری:ذ[،20،ك]ورق:جدول،نمودار،پرسشنامه
هایکتابداریواطالعرسانیفارسیوارائهالگوی200$a


بررسیمعیارهایپذیرشوارزیابیمقالهدرمجله

:جدول،نمودار،پرسشنامه $c.ذ[،20٬ك]ورق012$ a
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یادداشت کلی

درصورتوجودچکیدهدرپایاننامهآنرادرفیلدa$311واردنمایید .
میتواننوعزبانچکیدهرانیزدرفیلدیادداشتذکرکرد.
نکته :
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مثال :0
ایرشتهکتابداریواطالعرسانیبراساس

مطالعهروشهایپژوهشیوآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپایان 
نامه

عنوان:
شدهدرمقاطعکارشناسیارشدودکتریدرایران


هایانجام
پایاننامه

نامپدیدآور:نگارشزینببیگمعظیمی
مشخصاتنشر:تهران 0388:
مشخصاتظاهری:ك25،ورق:جدول،نمودار .
یادداشت:چکیده:فارسی-انگلیسی.
ایرشتهکتابداریواطالعرسانیبراساس200$a

یان 
نامه
مطالعهروشهایپژوهشیوآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپا 
شدهدرمقاطعکارشناسیارشدودکتریدرایران


هایانجام
پایان 
نامه

$d 0388 ،تهران 210$aنگارشزینببیگمعظیمی022$f
چکیده:فارسی-انگلیسی:022$aجدول،نمودار$c .ك25،ورق215$a


مثال :0
تدرکتابخانه(بررسینمونهها)

عنوان:مشکالتمدیری
نامپدیدآور:اومپاتیك.ستی
مشخصاتنشر:تهران 0358:
ج(.شمارهگذاریگوناگون) 

مشخصاتظاهری:
یادداشت:چکیده
ج(.شمارهگذاری $c1358210$aتهران  210$aاومپاتی ك.ستی $fمشکالت مدیریت در کتابخانه(بررسی نمونهها)  200$a

چکیده 022$aگوناگون)
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کتابنامه

کتابهایمورداستفادهدرتالیفآنآمدهباشدایناطالعاترادرفیلد320$aواردنمایید.
اگردراثریمشخصاتمنابعو 
عبارتهایگوناگونیازقبیلکتابشناسی،فهرستمنابع،فهرست

کلمههاو
نکته:توجهداشتهباشیدکهایناطالعاتدرآثارعلمیمختلفبا 
صفحههای مشخص یا در زیرنویس برخی از

میتواند در 
میشود .به طور کلی کتابنامه  
یادداشتها ارائه  

ماخذ ،مصادر ،منابع و ماخذ و 
صفحهها،درپایاناثرویابهصورتپراکندهونامشخصنوشتهشود .

شکلهایزیرواردنمایید :
حالتهایگوناگونکتابنامهرابه 



تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه2از 01

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

صفحههایمشخصیازاثرآمدهباشد،آنرابهصورتزیرواردنمایید:

 اگرکتابنامهدر

مثال  :0
ایرشتهکتابداریواطالعرسانیبراساس

مطالعهروشهایپژوهشیوآماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپایان 
نامه

عنوان:

شدهدرمقاطعکارشناسیارشدودکتریدرایران 


هایانجام
پایان 
نامه

نگارشزینببیگمعظیمی 

نام پدیدآور:
مشخصاتنشر 0388:
ی:ك25،ورق:جدول،نمودار 
مشخصاتظاهر 
یادداشت:کتابنامه:ص24-21.
ایرشتهکتابداریواطالعرسانیبراساس200$a

آماریموردنیازطرحهایتحقیقاتیوپایان 
نامه

مطالعهروشهایپژوهشیو
شدهدرمقاطعکارشناسیارشدودکتریدرایران


هایانجام
پایان 
نامه
کتابنامه:ص 002$a24-21.
 اگرکتابنامهبهصورتپراکندهونامشخصآمدهباشد،آنرابهصورتزیرواردنمایید :
ایباتأکیدبرنرمافزارهایموجوددرایران(تهران)


افزارهایکتابخانه

سنجشوارزیابینرم
عنوان:
ران.۶۸3۳ :
مشخصات نشر :ته 
ج(.شمارهگذاریگوناگون):جدول،نمودار،پرسشنامه

مشخصات ظاهری0 :
یادداشت:کتابنامه.
ایباتأکیدبرنرمافزارهایموجوددرایران(تهران)200$a

سنجشوارزیابینرمافزارهایکتابخ 
انه

کتابنامه 320$a


میتوانیدبادرجفیلدجدیددرa$301واردنمایید.
واژهنامهدرمنبعاطالعاتآنرا 
نکته:درصورتوجود 
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مقطع و رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی:

اطالعاتمربوطبهمقطع(درجه)تحصیلیرادرفیلدb$308واردنمایید .
مثال:0
هایدولتیشهرتهرانباآموزشهای


رسانیدانشگاه

هایحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالع

قایسهآموزش
عنوان:م
هایپیامنورمراکزاستانهایایران


رسانیدانشگاه

غیرحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالع

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه01از 01

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

نامپدیدآور:نگارشلیالنعمتیانارکی 
ران .0381:
مشخصاتنشر:ته 
ی:ی]032[،ورق:جدول،نمودار،پرسشنامه 
مشخصاتظاهر 
مقطعورشتهتحصیلی:کارشناسیارشد 
هایدولتیشهرتهرانباآموزشهای022$a


رسانیدانشگاه

هایحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالع

مقایسهآموزش
هایپیامنورمراکزاستانهایایران


رسانیدانشگاه

جویانکارشناسیکتابداریواطالع
کارشناسیارشد 328$bغیرحضوریدانش
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رشته تحصیلی

اطالعاتمربوطبهرشتهتحصیلیرادرفیلدc$308واردنمایید .
مثال :0
هایدولتیشهرتهرانباآموزشهای


انشگاه
هایحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالعرسانید


قایسهآموزش
عنوان:م
هایپیامنورمراکزاستانهایایران


رسانیدانشگاه

غیرحضوریدانشجویانکارشناسیکتابداریواطالع
نامپدیدآور:نگارشلیالنعمتیانارکی 
ران .0381:
مشخصاتنشر:ته 
ی:ی]032[،ورق:جدول،نمودار،پرسشنامه 
مشخصاتظاهر 
(کارشناسیارشد):کتابداریواطالعرسانی 

مقطعورشتهتحصیلی:
آموزشهای  011$a

دانشگاههای دولتی شهر تهران با 

اطالعرسانی 
آموزشهای حضوری دانشجویان کارشناسی کتابداری و  

مقایسه 
استانهای ایران 
دانشگاههای پیام نور مراکز  

اطالعرسانی 
:$cکارشناسی ارشد 328$bغیرحضوری دانشجویان کارشناسی کتابداری و  
اطالعرسانی
کتابداریو 

میتوانیداطالعاتتاریخدفاعرانیزدرفیلدd$301
پایاننامهرادرفیلدz$308واردنمایید.بعالوه 
نکته:اطالعاتمربوطبهتاریختصویب 

واردنمایید .
پایاننامه،فیلد
نکته:اطالعاتمربوطبهنمرهدانشجورادرفیلدz$308واردنمایید.درصورتپربودناینفیلدبااطالعاتتاریختصویب 
راتکرارکنید .
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فهرست مندرجات و چکیده

پایاننامهآنرادرفیلدa $313درجنمایید.
درصورتینیازبهواردکردناطالعاتفهرستمندرجاتوچکیده 

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه00از 01

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

مثال :0
رسانیدهههفتاد:تطبیقسرفصلهایکتبتألیفوترجمهشدهعلومکتابداریو


ریواطالع
عنوان:مطالعهتطبیقیمتونکتابدا
فنآوری 
اطالعرسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوم،تحقیقاتو 

نامپدیدآور:نگارشناصرکلهری 
چکیده:دراینپژوهشمیزانهمخوانیکتابهاییراکهبهمنظورتدریسدروسمقطعکارشناسیعلومکتابداریدردهههفتادمنتشر
شدهاستباسرفصلهایهمینمقطع،مصوبوزارتعلوم،مشخصکند.همچنینگرایشموضوعیآنکتابهارابهتفکیکهردرسبیان
نماید.روشاینتحقیقمطالعهتطبیقیوازنوعتوصیفیمیباشد.درنتیجهطیدهههفتادتعداد 001عنوانبهمنظورتدریسدروس
مقطعکارشناسیرشتهکتابداریواطالعرسانیمنتشرشدهاست.درکلسرفصلهایاینکتابهابهمیزان() ٪81/2باسرفصلهایدروس
همخوانینشاندادهاند.متوسطشمارگانهرعنوانکتاب 0111 ،جلدبودهاست.کتابهایدروساجباری() ٪10/4تالیفو()٪08/1
ترجمهبودهوکتابهایدروسانتخابی() ٪55تالیفو() ٪45ترجمهداشتهاست.بیشترینعنوانهادرسال 11با() 03عنوانو
کمترینعناویندرسال11با()0عنوانمنتشرشدهاند.درپایانپیشنهادشدهاستکهسرفصلهایدروسموردتجدیدنظرقرارگرفتهو
مواردجدیدیهمبرایهردرسگفتهشدهکهدرسرفصلهاگنجاندهشود.جنبههایکاربردیوعملیدرسرفصلهامنظورگردد٬بیشتراز
کتبتالیفیبرایتدریسدروساستفادهشود.

رسانیدهههفتاد:تطبیقسرفصلهایکتبتألیفوترجمهشدهعلومکتابداری200$a


طالعهتطبیقیمتونکتابداریواطالع
م
فنآوری
اطالعرسانیمقطعکارشناسیمصوبوزارتعلوم،تحقیقاتو 
دراینپژوهش 302$aنگارش ناصرکلهری 200$f:و 
میزان همخوانی کتابهایی را که به منظور تدریس دروس مقطع کارشناسی علوم کتابداری در دهه هفتاد منتشر شده است با
سرفصلهایهمینمقطع ،مصوب وزارت علوم ،مشخص کند.همچنینگرایشموضوعیآنکتابهارابهتفکیکهردرسبیان
نماید.روشاینتحقیقمطالعهتطبیقیوازنوعتوصیفیمیباشد.درنتیجهطیدهههفتادتعداد 001عنوانبهمنظورتدریس
دروسمقطعکارشناسیرشتهکتابداریواطالعرسانیمنتشرشدهاست.درکلسرفصلهایاینکتابهابهمیزان() ٪81/2با
سرفصلهایدروسهمخوانینشاندادهاند.متوسطشمارگانهرعنوانکتاب 0111 ،جلدبودهاست.کتابهایدروساجباری(
) ٪10/4تالیفو() ٪08/1ترجمهبودهوکتابهایدروسانتخابی() ٪55تالیفو() ٪45ترجمهداشتهاست.بیشترین
عنوانهادرسال 11با() 03عنوانوکمترینعناویندرسال 11با() 0عنوانمنتشرشدهاند.درپایانپیشنهادشدهاستکه
سرفصلهایدروسموردتجدیدنظرقرارگرفتهومواردجدیدیهمبرایهردرسگفتهشدهکهدرسرفصلهاگنجاندهشود.
برایتدریسدروساستفادهشود.

جنبههایکاربردیوعملیدرسرفصلهامنظورگردد٬بیشترازکتبتالیفی

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه00از 01
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نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

فهرستنویسی تحلیلی/موضوعی

هدففهرستنویسیموضوعینشاندادنمحتواوموضوعآثارموجوددریککتابخانهاست .
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شناسههای موضوعی

میشود.چنانچه
به منظور قرارگیری آثار مشابه و هم موضوع در کنار یکدیگر در قفسه ،از روش انتخاب موضوع استفاده  
تقسیمبندیموضوعات(نامشخص،نامسازمان،

برایانتخابموضوعازسرعنوانهایموضوعیاستفادهشود،باتوجهبهنحوه
میگیرد .
نامجغرافیایی،موضوععمومیو)...یکیاچندینفیلدموضوعیمورداستفادهقرار 

میشود.
 اگربخواهیمیکموضوعکلیوعمومیبهمدركبدهیم،اطالعاتموردنظرازفیلد606انتخاب 


مثال :0
عنوان:بررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامین 
نامپدیدآور:نگارشمحسناحمدآبادی 
مشخصاتنشر:شهرری .0321،
توصیفگر:قاجاریه 
توصیفگر:تاریخ 
تاریخ606$aقاجاریه606$aنگارشمحسناحمدآبادی200$f:بررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامین200$a

میشود.
اگرنامجغرافیاییبهمنزلهموضوعباشد،اطالعاتموردنظرازفیلد111انتخاب 
مثال:0
عنوان:بررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامین 
نامپدیدآور:نگارشمحسناحمدآبادی 
مشخصاتنشر:شهرری .0321،
توصیفگر:قاجاریه 
توصیفگر:تاریخ 
توصیفگر:ورامین

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه03از 01

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

نگارشمحسن200$fبررسیجایگاهسیاسی،اجتماعیقاجارهایورامین200$a
ورامین607$aتاریخ606$aقاجاریه606$aاحمدآبادی:

میشود .اگر مستند موردنظر پس از جستجو در بانک
یکدستسازی اطالعات ،مقادیر موضوع از بانک مستندات انتخاب  

نکته :به منظور 
میتوانیداطالعاتمورد
مستنداتیافتنشد،امکانایجادآندربخشمستنداتوجوددارد.اگردسترسیبهایجادمستندنیزوجودنداشت ،
نظررادرفیلدفرعی9واردنمایید تاپسازایجادمستندموردنظر،آنراازبانکمستنداتفراخوانینمایید .
تمدناسالمیدرادبیات606$9
ایران607$9
نکته:درصورتیکهدرکتابخانهایدرنظامموضوعیخاصیبرایموضوعدهیاستفادهنشودومیتوانموضوعاترادرفیلدa$101نیزوارد
کرد .
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سرشناسه

میگویند و پدید آورنده شخص عبارتست از عنصر اصلی پایان نامه  که توسط آن به
به پدیدآورنده اصلی اثر سرشناسه  
میشود .
میشودواطالعاتآندرفیلد111وارد 
آسانیشناخته 

مثال :0
بختیاریفر،علی 

پدیدآور:
عنوان:نفوذانگلیسدرایران،جداسازیافغانستانوتحمیلمعاهدهپاریس 
علیبختیاریفر 

نامپدیدآور:نگارش
بختیاریفر 111$aنگارشعلیبختیاریف 200$f/نفوذانگلیسدرایران،جداسازیافغانستانوتحمیلمعاهدهپاریس011$a

علی$b
میگردد.چنانچهمستندموردنظرپسازجستجودربانک
یکدستسازیاطالعات،مقادیرسرشناسهازبانکمستنداتانتخاب 

نکته:بهمنظور
میتوانید
مستندات یافت نشد ،امکان ایجاد آن در بخش مستندات وجود خواهد داشت.چنانچه دسترسی به ایجاد مستند نیز وجود نداشت  ،
اطالعاترادرفیلدفرعی9واردنمایید تاپسازایجادمستندموردنظر،آنراازبانکمستنداتفراخوانینمایید .

رحمانینیا،عبدالخالق700$9 -0311،


تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:
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تاریخ تصویب:
قالب:
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نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

-3-3

شناسه افزوده

مسنولیتهایمتفاوت(مثالنویسندهومترجم،یانویسندهونقاش)تهیهشدهاست،اثررابایدزیر

درموردآثاریکهتوسطپدیدآورندگانیبا
میشود .در
نام پدیدآورنده اصلی ببرید (مثل نویسنده) و برای فرد دیگر (مثال مترجم یا نقاش و غیره) شناسه افزوده در نظر گرفته  
مینامند.عالوه بر ویرایشگر و مترجم برای عنوان ،موضوع و عنوان فروست
شناسهای غیر از سرشناسه را شناسه افزوده  

فهرستنویسی ،هر 
میگویند .
میشودکهبهآنشناسهاضافی،شناسهدیگر،مدخلاضافیومعرفاضافینیز 
شناسهافزودهایجاد 



اگرشناسهافزودهیکشخصحقیقیباشداطالعاتراازفیلد110انتخابنمایید .



مثال :0
رحمانینیا،عبدالخالق -0311،

پدیدآور(سرشناسه):
عنوان:تاریخآموزشوپرورشرسمینورآبادممسنی 
نگارشعبدالخالقرحمانینیا 

نامپدیدآور:
شناسهافزوده:طهماسبیکهیانی،ساسان،استادراهنما 
شناسهافزوده:سعیدی،گلناز،-0334،استادمشاور 

استادراهنما $4ساسان$bطهماسبیکهیانی702$a
استادمشاور$f-0334$4گلناز$bسعیدی702$a



اگرشناسهافزودهتنالگانباشد،اطالعاتراازفیلد100انتخابنمایید.

مثال :0
عنوان:تاریخآموزشوپرورشرسمینورآبادممسنی 
نگارشعبدالخالقرحمانینیا 

نامپدیدآور:
شناسهافزوده:طهماسبیکهیانی،ساسان،استادراهنما 
شناسهافزوده:سعیدی،گلناز،-0334،استادمشاور 
شناسهافزوده:دانشگاهآزاداسالمی.واحدشهرری،دانشکدهعلومانسانی.گروهتاریخ 

گروهتاریخ$bواحدشهرری،دانشکدهعلومانسانی$bدانشگاهآزاداسالمی712$a

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه05از 01

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

اننامه 
راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپای 

تاریخ 20/10/01  :

-4-3

شناسه بازیابی

شماره راهنما نوعی دیگر از شماره شناسایی یک مدرك غیر کتابی است .چنانچه مدارك غیر کتابی را مانند مدارك کتابی بر اساس نظام
میکنید ،می توانید رده مورد نظر را در شماره راهنما وارد نمایید .فیلد در نظر گرفته شده برای این منظور
خاص رده بندی ؛ سازماندهی  
میباشد .
 j$850
مثال :0
عنوان:تاریخآموزشوپرورشرسمینورآبادممسنی 
نگارشعبدالخالقرحمانینیا 

نامپدیدآور:
شناسهافزوده:طهماسبیکهیانی،ساسان،استادراهنما 
شناسهافزوده:سعیدی،گلناز،-0334،استادمشاور 
شناسهافزوده:دانشگاهآزاداسالمی.واحدشهرری،دانشکدهعلومانسانی.گروهتاریخ 
شمارهبازیابی:پ 00
12پ850$j

نکته :چنانچه از سیستم رده بندی برای یک مدرك غیر کتابی استفاده نمی کنید  ،می توانید یک نوع تقسیم بندی خاص برای مدارك
گوناگونی که در یک نوع مدرك مشخص مثل پایان نامه  قرار می گیرند  ،از فیلد شماره راهنما استفاده نموده و یک حرف خاص برای سند
موردنظرخوددرنظرگرفتهوبهابتدایعددشمارهراهنمااضافهکنید .

مثال:پایاننامهداروسازی 
شمارهمدرك011:پ

شمارهراهنما:پ.د 01.

تهيه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعيت:

غیررسمی 

كد:

DPL_QHP_CAT_2

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه01از 01

