شركت پارس آذرخش
نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش



راهنمای سریع :ورود اطالعات و فهرستنویسی پیایند

نگارش 0.1 :


نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

فهرست مطالب
-0

قواعدکلیفهرستنویسی4..........................................................................................................................

-0-0
-7

منابعاطالعاتیپیشنهادیبرایتوصیفیکپیایند4......................................................................
فهرستنویسیتوصیفی6.............................................................................................................................

-0-7

عنوان6............................................................................................................................................

-7-7

نامپدیدآوران2...............................................................................................................................

-3-7

وضعیتنشر1.................................................................................................................................

-0-3-7

محلنشر1...................................................................................................................................

-7-3-7

نامناشر1......................................................................................................................................

-3-3-7

تاریخنشر01...............................................................................................................................

-4-3-7

آدرس،کدپستی،تلفنونمابر01................................................................................................

-4-7

فاصلهانتشار01..............................................................................................................................

-5-7

تعدادجلددرسال00....................................................................................................................

-6-7

مشخصاتظاهری00.....................................................................................................................

-0-6-7

تعدادصفحه00...........................................................................................................................

-7-6-7

سایرجزئیات07..........................................................................................................................

-2-7

شاپا07............................................................................................................................................

-0-7

بها07..............................................................................................................................................

-1-7

دهها03..................................................................................................
فهرستمندرجاتوچکی 

-01-7

تاریخشروعاشتراک03..................................................................................................................

-00-7

تاریخپایاناشتراک03....................................................................................................................

-07-7

وبسایتناشر04..........................................................................................................................


-03-7

وبسایتپیایند04........................................................................................................................


-04-7

پستالکترونیکپیایند04..............................................................................................................

-05-7

عالئمشمارشی/تاریخیپیایند05.................................................................................................

-06-7

کتابنامه06.......................................................................................................................................

-3

فهرستنویسیموضوعی/تحلیلی06............................................................................................................

تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه7از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

-0-3

شناسههایموضوعی06.................................................................................................................


-7-3

سرشناسه00...................................................................................................................................

-3-3

شناسهافزوده00.............................................................................................................................

تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه3از 00

-1

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

قواعد کلی فهرستنویسی

استقبالکتابخانهها و افراد

دستهایاز منابعاطالعاتیهستندکهبهدلیلانتشارمداومو منظموتنوعزیادمورد 
پیایندها  
انتشارآنهابهطورنامحدود

نیاغیرمعینمنتشرمیشوندو قاعدتاً 

هستند.اینمنابع بهطورمسسلسلودر فاصلهزمانیمعی
پیایندهاشاملمجالت،سالنامهها،یادبودهاوخالصهمذاکراتونظایرآناست.

ادامهمییابند.

اماتفاوتهایظریفیبا

بهجایهمبهکارمیروند ،

ادواریهاو نیزمجلهونشریهتخصصیمعموالً 

واژههایپیایندهاو 

هامنتشرمیشود.درحقیقتپیایند


طبعضیازسازمان
همدارند.معموالًپیایندهاشاملنشریاتیاستکهبهصورتساالنهتوس
میباشد .برخالف نشریات تخصصی( ،)Journalمانند"فصلنامه کتاب" ،که دارای مقاالت
نسبت به ادواری واژهی عامتری  
هایعلمیودانشگاهیمنتشرمیشوند ،مجله( ،)Magazineمانند کیهانورزشی ،دارای


یگروه
تخصصیاستو معموالً برا
مخاطبانیعمومتریاست.

استانداردهای کتابخانه دانشگاهی ایران توصیه مینماید بین  31تا  21درصد بودجه خرید منابع اطالعاتی دانشگاه به
نشریاتادواریواهمیتویژهآندرکتابخانهها ،فهرستنویسیدقیقنشریات

اشتراکمجالتاختصاصیابد.باتوجهبهماهیت
ترآنهاامریضروریتلقیمیگردد.بافهرستنویسیدرستپیایندهاامکاندسترسیبهپیایندها


تروساده

بهمنظوربازیابیسریع
نیزافزایشمییابد.

لذادراینراهنماسعیبرآناستاطالعاتجامعیدررابطهبافهرستنویسیایننوعمنابعارائهشود .
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منابع اطالعاتی پیشنهادی برای توصیف یک پیایند

میتوانید اطالعات
در هنگام فهرستنویسی پیایندها باید عناصر اطالعاتی مشخصی در کاربرگه ارائه شوند .در شکل   0
معمولیکهبراییکپیانددرنظرگرفتهمیشودرامشاهدهکرد .
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عنوان

دانششناسی

: :
(علوم کتابداری و اطالعرسانی و فناوری اطالعات)

عنوان

فرعی
نام نخستین
،،:

تهران
واحد تهران
دانشگاه آزاد اسالمی،
ناشر
مال
نخستین

محل نشر

،
- ۷۸۳۱

 

 2ج

فصلی

آدرس،
کدپستی ،تلفن
و فکس
شاپا

8۱72-800۳

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

صاحب امتیاز

انتشار

تعداد جلد در سال

شهرک قدس (غرب) ،بلوار دریا ،خیابان شفق ،دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ،گروه کتابداری و اطالعرسانی.
کدپستی .۷2۴۴۵7۸2۴۷ :تلفن .۳۳۸۴۷۱08 :نمابر۳۳0۳۱۳۷8 :

فاصله انتشار

سردبیر

موسی مجیدی

مدیرمسئول

زهرا اباذری
چکیده مقاالت به زبان

یادداشتها
عنوان به زبان
دیگر

شناسه افزوده – نام
تنالگان

انگلیسی

انگلیسی

مجیدی ،موسی ،- ۷۸۷7 ،مدیر
مسئول
اباذری ،زهرا ،- ۷۸2۴ ،سردبیر 

شناسه افزوده
– نام شخص

دانشگاه آزاد اسالمی .واحد تهران شمال ،صاحبامتیاز 
DANESH.SHENASI@GMA
IL.COM



فهرست مندرجات به زبان

Epistemology (Librarianship and Information Science
)and Information Technology

کتابداری --ایران --تحقیق--
نشریات ادواری
اطالع رسانی  --نشریات ادواری 

موضوع

پست

نخستین سال

الکترونیک

آدرس

http://ep.jntb.ir

وب سایت ناشر

تصویرشماره 0
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فهرستنویسی توصیفی

منبعاصلیاطالعاتدرمنابعچاپیصفحهعنواناست.صفحهمقابلصفحهعنوانوپشتصفحهعنوانشاملصفحه
توانازقسمتیازاثرکهبیشتریناطالعاترامیدهد


عنواننداشتهباشدمی
عنوانمیشود.درصورتیکهمنابعچاپی،صفحه

مانندصفحهنیمعنواناستفادهنمود.



عنوان
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عنوانیکپیایندنامیاستکهنشریهباآنشناختهشدهوپیوستهتحتآنناممنتشرمیگرددوچنانچهتغییریدرآنداده
شودعنوانجدیدوعنوانقبلیذکرمیشود .

عنواناصلیمنبعرادرفیلد 711$aواردنماید .
مثال(:0عنواناصلی)
عنوان:دانششناسی 
دانششناسی711$a

درصورتیکهنشریهموردنظردارایعنوانفرعی0باشد،اطالعاتآنرادرفیلد711$eدرجنمایید .
مثال(:0عنوانفرعی) 
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان:دانششناسی:

(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a



عنوانجدیدنشریهراکهازاینپسنشریهبهآنعنوانشناختهخواهدشدرادرفیلد314$aواردنمایید .
مثال(:7عنوانجدید) 
عنوان:علوموفناوریاطالعات 
عنوانجدید:پژوهشنامهپردازشومدیریتاطالعات 
ازاینپسباعنوان:پژوهشنامهپردازشومدیریتاطالعات314$aعلوموفناوریاطالعات711$a

عنوانقبلینشریهکهپیشازعنوانفعلی،عنوانمجلهبودهاسترادرفیلد571$aواردنمایید .
مثال(:3عنوانقبلی) 

0هرنوعاطالعاتمربوطبهعنوانکهبههمراهآندرصفحهعنواناثرآمدهباشد.
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عنوان:پژوهشنامهپردازشومدیریتاطالعات
عنوانقبلی:علوموفناوریاطالعات
ازاینپسباعنوان:پژوهشنامهپردازشومدیریتاطالعات571$aعلوموفناوریاطالعات711$a


درصورتیکهنشریهموردنظردارایعنوانبهزباندیگرباشد،اطالعاتآنرادرفیلد501$aواردنمایید .
ایناطالعاتمعموالًدرصفحهعنواناثردرجشدهاست .
مثال(:4عنوانبهزباندیگر) 
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش
عنوانبهزباندیگر:(Epistemology (Librarianship and Information Science and Information Technology
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

501$aEpistemology (Librarianship and
(Information Science and Information Technology


درصورتیکهعنواننشریهبهانگلیسیدرپشتجلدارائهشدهباشد،اطالعاتآنرادرفیلد307$aواردنمایید .
مثال(:5عنوانپشتجلدبهانگلیسی) 
خ 
طب
اری 
یت 
ران 
نای 
جم 
عنوان:ان 
یIranian Society of Medical history Publishes:
س
دبهانگلی 
جل 
ت 
ش 
یادداشت:پ 
طب711$a
خ 
اری 
یت 
ران 
نای 
جم 
307$aIranian Society of Medical history Publishesان 
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نام پدیدآوران

اطالعات مربوط به تمام پدیدآورندگان شخصی و تنالگانی از جمله صاحب امتیاز ،0مدیر مسئول ،7سردبیر ،3هیات
تحریریه...4رادرفیلد304$aواردکنید .
رجنقشآنپدیدآورتکرارمیشود .

برایهرپدیدآور،فیلد304$aباد
صاحب

0فردیاسازمانیکهمجوزانتشاریکنشریهادواریرادریافتمیکند صاحبامتیاز محسوبمیشود.پیایندمتعلقبه
میشود.
امتیازاستوهمانناشرپیایندمحسوب 
7سردبیریا «»Responsoble Editorازنظرحقوقیمسئولدرستییانادرستیمطالبموجوددرنشریهاست.
3شخصیکهمسئولیتادارهوانتشاریکپیایندرابرعهدهدارد ،سردبیریا«»Editor in chiefخواندهمیشود.
4گروهیازافراد متخصصوصاحبنامدرحوزهموضوعینشریهراکهدرکارچاا وانتشاارمقااالتآننشاریهنظاارت
مستقیمدارند هیاتتحریریهیا«»Editioal boardگویند.
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مثال :0
عنوان:پیامتحولاداری 
صاحبامتیاز:سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور 
الساداتدزفولی 


علیصدر
مدیرمسئول:
مجتبیجبلعاملی 

سردبیر:
ویراستار:مرضیهایزدیان
الساداتدزفولی304$aصاحبامتیاز:سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور304$aپیامتحولاداری711$a


مدیرمسئول:علیصدر
سردبیر:مجتبیجبلعاملی 304$a

ویراستار:مرضیهایزدیان304$a

برایهرپدیدآورتکرارمیشود .

نکته:درصورتیکهدویاچندپدیدآوربانقشیکسانداشتهباشیمفیلد304$a

مثال:7
رای 
ران
اص 
خمع 
اری 
عنوان:ت 
محمدحسینطارمی 

مدیرمسئول:
سردبیر:صادقخرازی 
موسیفقیهحقانی 

سردبیر:
ران711$a
رای 
اص 
خمع 
اری 
محمدحسینطارمی304$aت 

سردبیر:موسی304$aسردبیر:صادقخرازی304$aمدیرمسئول:
فقیهحقانی


تکرارمیشود .

:چنانچهیکپدیدآورداراینقشهایمتفاوتباشد،فیلد304$aفقطیکبار

نکته

مثال :3
عنوان:اخالقوتاریخپزشکی 
مدیرمسئولوسردبیر:باقرالریجانی 
مدیرمسئولوسردبیر:باقرالریجانی304$aاخالقوتاریخپزشکی711$a

دررابطهباهیاتتحریریهنیزاصوالًنامسرپرست،رئیسویاناظرهیاتتحریریهدرجمیشود .
مثال :4
عنوان:آینهزمان
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صاحبامتیاز:کانونکارکنانبازنشستهسازمانتامیناجتماعی 
غالمرضاانصاری 
مدیرمسئول :
منصورخسروتهرانی 

سرپرستهیأتتحریریه:

مدیرمسئول:غالمرضا304$aصاحبامتیاز:کانونکارکنانبازنشستهسازمانتامیناجتماعی304$aآینهزمان711$a

تحریریه:منصورخسروتهرانی304$aانصاری


تهیأت
سرپرس


مثال :5
عنوان:اتیکز:نامهموسسهاخالقپزشکیایرانیان(ماپا)
صاحبامتیاز:موسسهاخالقپزشکیایرانیان(ماپا) 
هیاتتحریریه:زیرنظرهیأتتحریریهماپا 
سردبیر:داودحسین
304$aصاحبامتیاز:موسسهاخالقپزشکیایرانیان(ماپا)304$aنامهموسسهاخالقپزشکیایرانیان(ماپا)711$e:اتیکز711$a

سردبیر:داودحسین304$aهیاتتحریریه:زیرنظرهیأتتحریریهماپا

-3-2
-1-3-2

وضعیت نشر
محل نشر

نامنخستینمحلنشررادرفیلد701$aواردنمایید.چنانچهدومحلنشروجودداشتهباشد،فیلدفرعیaراتکرار
نمایید .
مثال :0
عنوان:پیامتحولاداری
مشخصاتنشر:تهران:سازماناموراداریواستخدامیکشور-0320،
تهران701$aپیامتحولاداری711$a


-2-3-2

نام ناشر

نامنخستینناشررادرفیلد701$cواردنمایید .
مثال :0
عنوان:پیامتحولاداری
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مشخصاتنشر:تهران:سازماناموراداریواستخدامیکشور-0320،
:سازماناموراداریواستخدامیکشور701$cتهران701$aپیامتحولاداری711$a

-3-3-2

تاریخ نشر

نخستینتاریخنشررادرفیلد  701$dواردنمایید .
مثال :0
عنوان:پیامتحولاداری
مشخصاتنشر:تهران:سازماناموراداریواستخدامیکشور -0320،
:701$d-0320،سازماناموراداریواستخدامیکشور701$cتهران701$aپیامتحولاداری711$a


-4-3-2

آدرس ،کدپستی ،تلفن و نمابر

آدرس،کدپستی،تلفنونمابرناشرپیایندرادرفیلد  701$bواردنمایید .
مثال :0
عنوان:پیامتحولاداری
مشخصاتنشر:تهران:سازماناموراداریواستخدامیکشور –0320،
آدرس،کدپستی،تلفنونمابر:شهرکقدس(غرب)،بلواردریا،خیابانشفق،دانشکدهعلومانسانیدانشگاهآزادواحدتهرانشمال،
واطالعرسانی.کدپستی.0466153460:تلفن.00360217:نمابر 00102007:

گروهکتابداری
شهرکقدس(غرب)،بلواردریا،خیابانشفق،دانشکدهعلومانسانیدانشگاهآزاد 701$bتهران701$aپیامتحولاداری711$a
واطالعرسانی.کدپستی.0466153460:تلفن.00360217:نمابر00102007:

:سازمان701$cواحدتهرانشمال،گروهکتابداری
701$d-0320،اموراداریواستخدامیکشور

-4-2

فاصله انتشار

فاصلهزمانیبینانتشاردوشمارهازیکنشریهبرایایجادیکدستیدروروداطالعاتبهصورتکدشدهازجدولثابت
میشود .
فراخوانیودرفیلد001$aانتخاب 
مثال :0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش

تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه01از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

فاصلهانتشار:فصلی
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

001$ah


اطالعاتاینفیلدراهمچنینمیتواندرفیلد376$aدرجنمود .

مثال :7
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش
فاصلهانتشار:فصلی
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

فصلی001$ah376$a


-5-2

تعداد جلد در سال

هاییکهازیکنشریهدرسالمنتشرمیشودرادرفیلد157$dواردنمایید .

تعدادجلدیا()volume

مثال :0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش
فاصلهانتشار:فصلی
تعدادجلددرسال4:شماره
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی001$ah711$a

4شماره157$dفصلی376$a

-6-2

مشخصات ظاهری

-1-6-2

تعداد صفحه

اطالعاتمربوطبهتعدادصفحهرادرفیلد705$aواردنمایید.برایمدارکچندجلدیتنهاتعدادجلدراواردنمایید.

مثال  :0
خ 
طب
اری 
یت 
ران 
نای 
جم 
عنوانونامپدیدآور:ان 
صور
:.م 
ج 
مشخصاتظاهری :
طب711$a
خ 
اری 
یت 
ران 
نای 
جم 
.ج705$aان 


تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه00از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

سایر جزئیات

-2-6-2

چنانچهمدرکدارایمشخصاتتصویر،نمودار،نقشهویاعکسباشد،ایناطالعاترافیلد705$cواردنمایید.

مثال :0
خ 
طب
اری 
یت 
ران 
نای 
جم 
عنوانونامپدیدآور:ان 
صور
:.م 
ج 
مشخصاتظاهری :
طب711$a
خ 
اری 
یت 
ران 
نای 
جم 
صور. 705$c:ج705$aان 
م 

-7-2

شاپا

0

اطالعاتمربوطبهشاپارادرفیلد 100$aواردنمایید.7اگرشمارهشاپااشتباهباشد،مقدارشاپایاشتباهرافیلد100$z
درجنمایید.


توانیدخطتیرهبینبخشهایآنرانیزدرجنمایید.

نکته:هنگامدرجشاپا 
،می
مثال:0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش
شاپا7254-7110:
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی100$a7254-7110711$a


-8-2

بها

یشودبایدتوجهداشتکهاینقیمتبهصورتاشتراکسالیانهارائه
هنگامیکهازقیمتیکنشریهادواریصحبتم 
میشود.بهاییکنشریهرادرفیلدفرعی345$aواردنمایید .

مثال :0
دامدار
عنوان :
[:بینا]-0320،
ران 
مشخصاتنشر:ته 
فاصلهانتشار:دوهفتهیکبار
ی
رزای 
:روحاللهمی 

سئ 
ول
رم 
دی 
ازوم 

بامتی
اح 
ص 
یادداشت :

مینماید.
 0شمارهمنحصربهفردیکهبههرنشریهادواریبهصورتیمجزااختصاصمییابدوآنرادرمیانسایرنشریههامتمایز 

7هرنشریهداراییکشمارهشاپایخاصخود،که0رقمدارد،است.
تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه07از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

(سالیانه)
ال 
اهه)؛07111ری 
شم 
(ش 
ال 
بها6111:ری 
دامدار001$ad711$a
[بینا]701$cتهران 701$a
ی :701$d-0320،304$a
رزای 
:روحاللهمی 

سئ 
ول
رم 
دی 
ازوم 

بامتی
اح 
ص 
 376$a
(سالیانه)345$aدوهفتهیکبار
ال 
اهه)؛07111ری 
شم 
(ش 
ال 
6111ری 


فهرست مندرجات و چکیدهها

-9-2

درصورتیکهنشریهدارایفهرستمندرجاتوچکیدهمقاالتبهانگلیسیباشداطالعاتآنرادرفیلد  313$aدرج
نمایید .
مثال :0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش
چکیدهمقاالتبهزبانانگلیسی 
فهرستمندرجاتبهزبانانگلیسی 
(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

313$aچکیدهمقاالتبهزبانانگلیسی313$a
فهرستمندرجاتبهزبانانگلیسی


-11-2

تاریخ شروع اشتراک

اطالعاتمربوطبهتاریخشروعاشتراکیکپیایندرادرفیلد157$aدرجنمایید .

مثال :0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات) 

عنوان :
دانش
تاریخشروعاشتراک0300/10/10:

(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

157$a0830/10/10


-11-2

تاریخ پایان اشتراک

اطالعاتمربوطبهتاریخپایاناشتراکیکپیایندرادرفیلد157$bدرجنمایید .

مثال :0
تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه03از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات) 

عنوان :
دانش
تاریخشروعاشتراک 0307/10/10:
تاریخپایاناشتراک0303/10/10:
کتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

( 157$a0300/10/10157$b0303/10/10علوم


-12-2

وبسایت ناشر

آدرسوبسایتناشریکپیایندرادرفیلد157$eدرجنمایید .
مثال :0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات) 

عنوان :
دانش
وبسایتناشر www.iau-tnb.ac.ir:


(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

157$ewww.iau-tnb.ac.ir

-13-2

وبسایت پیایند

آدرسوبسایتیکپیایندرادرفیلد056$uدرجنمایید .
مثال :0
اطالعرسانیوفناوریاطالعات) 
دانششناسی(:علومکتابداریو 
عنوان :
وبسایتپیایندhttp://ep.jntb.ir:


(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

056$uhttp://ep.jntb.ir



-14-2

پست الکترونیک پیایند

پستالکترونیکیکپیایندرادرفیلد ۳7۴$mدرجنمایید.
مثال :0
شناسی(:علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)

عنوان :
دانش
پستالکترونیکپیایند DANESH.SHENASI@GMAIL.COM:

تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه04از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

(علومکتابداریواطالعرسانیوفناوریاطالعات)711$e:دانششناسی711$a

056$mDANESH.SHENASI@GMAIL.COM

 -15-2عالئم شمارشی /تاریخی پیایند
صحافیمیکنند و سپس

شمارههایآندوره را با هم

برای سهولت نگهدارینشریات ،معموالً پسازپایانیکدورهنشریه،
میدهند .درصورتیکهکتابخانه بخواهدنشریاتراصحافینمایدوبرایآندورهشمارهثبتدائماختصاص
در قفسه قرار 
تواندربخشموجودیمشخصاتنسخههایفیزیکینشریات(شاملشمارهثبت،شناسهبازیابی،سال،موجودیمتنی،


دهدمی
محلنگهداری،و…)رادرجنمود .
استکهبررویپیایندمشاهدهمیشوند.عالئمشمارشی

اطالعاتفیلدموجودیمتنیشاملعالئمشمارشییاتاریخی
هاییاشارهداردکهبرایشناسایییکشمارهازپیایندمورداستفادهقرارمیگیرند(ماننددوره،4شماره.)5عالئم


بهشماره
تاریخینیزبهیکتاریخخاصاشارهدارد(مانندبهمن .)0301
درجمیشود.اینفرمتبهشکلزیرمیباشد :

ایناطالعاتبراساسیکفرمتخاص
سالnام:اولینشماره سال–nآخرینشمارهسال(nروزوماهاولینشمارهسال-nروزوماهآخرینشمارهسال)n
س:07ش71(02-0فروردین76-اسفند) 


بانکموجودی،براساسفرمتباالدرجمیشود .

موجودیمتنیدرفیلد571$a
در صور تی که کتابخانه تمایلی به صحافی کردن و ایجاد ثبت برای نشریات نداشته باشد اطالعات موجودی در فیلد
کاربرگهکتابشناسیدرجمیشود .

127$a
مثال :0
عنوان:محفلروحانیبهائیانطهران 
اطالعاتموجودی:س:00ش0(02-0فروردین02-بهمن) 
اطالعاتموجودی:س:07ش71(02-0فروردین76-اسفند) 
س:07ش71(02-0فروردین76-اسفند)127$aس:00ش0(02-0فروردین02-بهمن)127$aمحفلروحانیبهائیانطهران711$a

شود.لذابرایهرصحافیثبتجداگانهای


اطالعاتثبتنشریاتبراساساطالعاتهرصحافی(هردورهازنشریه)درجمی
نکته:

درنظرگرفتهمیشود .

هایدریافتییکدورهدارایکسریباشدبدینشکلوروداطالعاتمیشود :


درصورتیکهنشریه
نکته:
مثال :7
عنوان:محفلروحانیطهران 

تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه05از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

اطالعاتموجودی:س:00ش0(02-0فروردین02-بهمن)<کسری> 1-6،3:
س:00ش0(02-0فروردین02-بهمن)<کسری127$a>6،3-7:محفلروحانیطهران711$a

 -16-2کتابنامه
اگر دراثریمشخصاتمنابعوکتابهایمورداستفاده درتالیفآنآمدهباشدایناطالعاترادرفیلد 371$aوارد
نمایید.
نکته :توجهداشتهباشیدکهاین اطالعات درآثارعلمیمختلف باکلمههاو عبارتهایگوناگونیازقبیلکتابشناسی،
توانددرصفحههای


شود.بهطورکلیکتابنامهمی

هاارائهمی
فهرستمنابع،فهرستماخذ،مصادر،منابعوماخذویادداشت
مشخصیادرزیرنویسبرخیازصفحهها،درپایاناثرویابهصورتپراکندهونامشخصنوشتهشود .

هایگوناگونکتابنامهرابهشکلهایزیرواردنمایید :


حالت
مثال :0
رای 
ران
اص 
خمع 
اری 
عنوان:ت 
سهمطالعاتتاریخمعاصرایران-0326،
وس 
:م 
ران 
مشخصاتنشر:ته 
محمدحسینطارمی 

مدیرمسئول:
سردبیر:صادقخرازی 
موسیفقیهحقانی

سردبیر:
یادداشت:کتابنامه
ران711$a
رای 
اص 
خمع 
اری 
سهمطالعاتتاریخمعاصرایران701$cتهران701$aت 
وس 
مدیرمسئول: 701$d-0326،304$a:م 
محمدحسینطارمی

سردبیر:موسیفقیهحقانی304$aسردبیر:صادقخرازی304$a

کتابنامه371$a


فهرستنویسی موضوعی/تحلیلی

-3

هدففهرستنویسیموضوعینشاندادنمحتواوموضوعنشریاتموجوددریککتابخانهاست .


-1-3

شناسههای موضوعی

دربعضیموا ردبررسیعنوانپیایندبرایتشخیصموضوعکافیاستاماگاهیاوقاتعناوینسادهوروشننیستند.در
اینحالتبایدبرایپیایندیکیاچندموضوعکلیدرنظرگرفت .


تهیه كننده  :شرکتپارسآذرخش  تصویب كننده  :
وضعیت:

غیررسمی 

كد:

_ 72REQ_UCS

تاریخ تصویب:
قالب:

0.1


صفحه06از 00

نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

میشود .
اگربخواهیمیکموضوعکلیوعمومیبهمدرکبدهیم،اطالعاتموردنظرازفیلد616انتخاب 
مثال :0
عنوان:اخالقوتاریخپزشکی
موضوع:اخالقپزشکی--نشریاتادواری 
 پزشکی--تاریخ--نشریاتادواری
پزشکی--تاریخ--نشریاتادواری616$aاخالقپزشکی--نشریاتادواری616$aاخالقوتاریخپزشکی711$a

میشود .
اگرنامجغرافیاییبهمنزلهموضوعقراربگیرد،اطالعاتموردنظرازفیلد612انتخاب 
مثال :7
رای 
ران
اص 
خمع 
اری 
عنوان:ت 
سهمطالعاتتاریخمعاصرایران-0326،
وس 
:م 
ران 
مشخصاتنشر:ته 
فاصلهانتشار:فصلی
محمدحسینطارمی 

مدیرمسئول:
سردبیر:صادقخرازی 
موسیفقیهحقانی

سردبیر:
موضوع:ایران--سیاستوحکومت--قرن--04نشریاتادواری
ران711$a
رای 
اص 
خمع 
اری 
سهمطالعاتتاریخمعاصرایران701$cتهران701$aت 
وس 
مدیرمسئول: 701$d-0326،304$a:م 
محمدحسینطارمی

سردبیر:موسیفقیهحقانی304$aسردبیر:صادقخرازی304$a

-قرن--$zسیاستوحکومت$xایران612$a-نشریاتادواری04$j

سازیاطالعات،مقادیرموضوعازبانکمستنداتانتخابمیشود.اگرمستندموردنظرپساز


بهمنظوریکدست
نکته:
جستجودربانکمستنداتیافتنشد،امکانایجادآندربخشمستنداتوجوددارد.اگردسترسیبهایجادمستندنیزوجود
نداشت،میتوانیداطالعاتمورد نظررادرفیلدفرعی 1واردنمایید تاپسازایجادمستندموردنظر،آنراازبانکمستندات

فراخوانینمایید .
اخالقپزشکی--نشریاتادواری616$1
ی612$1
راتادوار 
ش 
ق--.ن 
رن 03
عی--ق 
اجتما 
اع 
اوض 
ان --
ایر 
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نرمافزارجامعیکپارچهکتابخانهالکترونیکودیجیتالآذرخش 


نگارش 0.1  :

راهنمایسریع:وروداطالعاتوفهرستنویسیپیایند 

تاریخ 10/10/72  :

-2-3

سرشناسه

اولینعنصردربرگهفهرستنویسیسرشناسهاست.دریکتکنگاشت،دربیشترمواردسرشناسهپدیدآورندهاثراست.در
صورتیکهپدیدآورندهشخصیمسئولیتاصلیتهیهاثرراعهدهدارباشدبهعنوانسرشناسهانتخابخواهدشد.امامعموالًبه
ندرتاتفاقمیافتدکهیکپیایندحاصلفعالیتیکنفرباشد.بنابراینسرشناسهپیایندهاعنواناست .

-3-3

شناسه افزوده

در فهرستنویسی ،هر شناسهای غیر از سرشناسه را شناسه افزوده مینامند .اگر شناسه افزوده یک شخص حقیقی باشد
اطالعاترادرفیلد217واردنمایید .
مثال :0
رای 
ران
اص 
خمع 
اری 
عنوان:ت 
حسین،-0346،مدیرمسئول 


طارمی،محمد
شناسهافزوده:
ادق، -0347 ،سردبیر 
دص 
حم 
،سیدم 

خ 
رازی
شناسهافزوده :
بامتیاز
اح 
،ص 
روحالله 
ی ،
رزای 
شناسهافزوده:می 
ران711$a
خمعاصرای 
حمدصاادق$bخرازی،217$aمدیرمسئول،$f-0346،$4محمدحسین$bطارمی217$aتاری 
،سیدم 

$f،
-034744
رزایی،217$aسردبیر 
روحالله$bمی 
بامتیاز ،$4
اح 
،ص 


اگرشناسهافزودهتنالگانباشد،اطالعاترادرفیلد207واردنمایید.
عنوان:اخالقوتاریخپزشکی 
شناسهافزوده:موسسهاخالقپزشکیایرانیان(ماپا)،صاحبامتیاز 
،صاحبامتیاز$4موسسهاخالقپزشکیایرانیان(ماپا)207$aاخالقوتاریخپزشکی711$a


سازیاطالعات،مقادیرموضوعازبانکمستنداتانتخابمیشود.اگرمستندموردنظرپساز


بهمنظوریکدست
نکته:
جستجودربانکمستنداتیافتنشد،امکانایجادآندربخشمستنداتوجوددارد.اگردسترسیبهایجادمستندنیزوجود
میتوانیداطالعاتموردنظررادرفیلدفرعی 1واردنمایید تاپسازایجادمستندموردنظر،آنراازبانکمستندات
نداشت ،
فراخوانینمایید .
بامتیازوسردبیر217$1
اح 
ر،ص 
ی،باق 
تبریز 
ول217$1
سئ 
رم 
دباقر،مدی 
حم 
نی،م 
ستا 
تنگ 
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