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 به نام پروردگار  یکتا



هرٍری بر قَاعذ فْرستٌَیسی  
 هٌببع چبپی
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 قَاعذ فْرستٌَیسی

 17دٍساى ثبستبى تب لشى 

الَاح سٍی ثش وِ آضَسثبًیپبل وتبثخبًِ ّبی فْشست ثتَاى ضبیذ 
 ضذُ اًدبم ّبی تالش تشیي لذیوی خضء سا است ثستِ ًمص گلیي

 .داًست فْشستٌَیسی حَصُ دس

ّبی  لشى دس ادفَ ٍ اسىٌذسیِ ّبی وتبثخبًِ ّبی سیبِّ ّوچٌیي  
 اص ّب وتبثخبًِ ایي وتبثذاساى استفبدُ ًطبى ًیض هیالد اص لجل 3 ٍ 2

   .است فْشستٌَیسی اثتذایی لَاػذ

فْشست یه اص اسصضوٌذ ای ًوًَِ ًذین اثي الفْشست وتبة 
 ثَدى سایح اص ًطبى ٍ اسالهی وطَسّبی تبسیخ دس هَضَػی

 .است هختلف ّبی هلیت هیبى دس فْشستٌگبسی ػولیبت
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 قَاعـذ فْرستٌَیسی
 18ٍ 17قرى 

فْشستٌَیسی لَاػذ هٌذی ضبثغِ لشٍى تَاى هی سا دٍساى یيا 

 فْشست، تٌظین ثشای هؤلف خبًَادگی ًبم اص استفبدُ .داًست

 ٍلبیغ اص تحلیلی ّبی ضٌبسِ اص استفبدُ ٍ ّب فْشستجشگِ ٍسٍد

   .است ثبصُ ایي هْن

دس (18 لشى) سٍستگبسد فشدسیه ٍ (17 لشى)دیَسی خبى 

 .ثَدًذ لذم پیص دٍسُ ایي لَاػذ تذٍیي
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 قَاعـذ فْرستٌَیسی
 19قرى 

هْوتشیي .گشدیذ تذٍیي لشى ایي دس فْشستٌَیسی ای پبیِ لَاػذ 
 :اص ػجبستٌذ دٍسُ ایي لَاػذ

91 ُثشیتبًیب هَصُ وتبثخبًِ ثشای : (1841) پبًیتسی لبػذ 

هَضَػی ّبی سشػٌَاى ثش تبویذ :(1853) خَت گبًِ 33 لَاػذ 

لبػذُ 369 ضبهل :( 1876)وبتش اهی خیوض فشٌّگی فْشست لَاػذ  
 .آسایی ثشگِ ٍ هَضَػی تَغیفی، فْشستٌَیسی حَصُ دس
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 قَاعذ فْرستٌَیسی  
 20قرى 

اًگلیس وتبثذاسی ّبی اًدوي هسبػی تطشیه 20 لشى اص ٍ 
 تَاى هی سا آى وِ ضذ آغبص فْشستٌَیسی لَاػذ ٍضغ دس آهشیىب

   .داًست الوللی ثیي فْشستٌَیسی لَاػذ اٍلیي

وتبثذاساى اًدوي لَاػذ ّوچَى هختلفی لَاًیي لشى ایي ًیوِ تب 
 فْشستٌَیسی لَاػذ ،(1920)ٍاتیىبى لَاػذ ،(1908)آهشیىب

 .یبفتٌذ تَسؼِ لَثستىی لَاػذ ٍ (1949)وٌگشُ وتبثخبًِ تَغیفی

ِثَد (1961) پبسیس وٌفشاًس ثشگضاسی دٍساى ایي ػغف ًمغ. 
 لَاػذ اسبس ثش پبسیس لَاػذ ًَیس پیص تْیِ آى ًتیدِ

 .ثَد لَثستىی

حَصُ دس الوللی ثیي ّبی تَافك سبص ٌِصهی پبسیس لَاػذ 
 .ثَد تَغیفی فْشستٌَیسی
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 قَاعذ فْرستٌَیسی  
 20قرى 

آهشیىبیی خذاگبًِ هتي دٍ در :1967 اًگلَاهریکي قَاعذ ٍ 
 .ثضسي تحمیمبتی ّبی وتبثخبًِ ثش توشوض ثب ٍ اًگلیسی

کتببطٌبختی تَصیف الوللی بیي استبًذارد (ISBD) : ضبهل 
 هختلف هٌبثغ وتبثطٌبختی تَغیف ّبی چبسچَة

داس فْشست ًَیسی هلی هشوض یب هلی وتبثخبًِ وطَس، ّش دس ُ  ػْذ
   .است ISBD اص استفبدُ ٍ تشٍیح

وتبثذاسی، خذهبت هشوض ،1356 سبل دس ثبس ًخستیي ایشاى دس 
ِ ّبی دس سا ISBD  لَاػذ  ادغبم ثب .گشفت ثىبس خَد چبپی فْشستجشگ

  سبل اص ًیض ایشاى هلی وتبثطٌبسی هلی، وتبثخبًِ دس هشوض ایي
11/12/201 است ضذُ هٌتطش لَاػذ ایي اسبس ثش 1362
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 قَاعذ فْرستٌَیسی  
 تب کٌَى 20قرى 

یىی ّذف ثب :(1978)  دٍم ٍیشایص  آهشیىي – اًگلَ لَاػذ 
 خْبًی وٌتشل ثِ تَخِ ٍ اهشیىبیی ٍ اًگلیسی هتي دٍ وشدى

 (AACR2) ....وتبثطٌبختی

ثِ :(1988) ضذُ ثبصًگشی دٍم ٍیشایص  آهشیىي – اًگلَ لَاػذ 
 (AACR2R) لجلی لَاػذ دس ضذُ اػوبل تغییشات ضذى صیبد دلیل

(1998) ضذُ ببزًگری دٍم ٍیرایص آهریکي - اًگلَ قَاعذ 

(2002) ضذُ ببزًگری دٍم ٍیرایص آهریکي - اًگلَ قَاعذ 

(2002) ضذُ ببزًگری دٍم ٍیرایص آهریکي - اًگلَ قَاعذ  
 2004 سبزی رٍزآهذ
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ٍیشایص اًتطبس ثش ثبصًگشی هطتشن وویتِ 2000 دِّ اٍایل دس 
 ثتَاًذ وِ وشد تأویذ آهشیىي - اًگلَ لَاػذ اص خذیذی

 هٌبثغ خػَظ ثِ اعالػبتی هٌبثغ سشیغ پیطشفت پبسخگَی
 .ثبضذ الىتشًٍیه

خذیذ ٍیشایص ّبی ًَیس پیص 2004 دس اسبس ایي ثش  
(AACR3) ایي ٍیشاستبسی .ضذ آهبدُ اظْبسًظش ٍ ثبصًگشی ثشای 

 .ضذ سپشدُ دیلسی تبم ثِ وبس

اص ضذُ گشفتِ ثبصخَسدّبی ثِ تَخِ ثب 2005 سبل دس اهب 
 ًبم ضذى ػَؼ ثِ تػوین ٍیشاستبسی، گشٍُ ًظش ٍ وتبثذاساى

 .ضذ گشفتِ لَاػذ
11/12/201
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RDA 

استبًذاسد ًبم ثب اًگلَاهشیىي سَم ٍیشایص خبی ثِ خذیذ لَاػذ 
 Resource ػجبست تشخوِ وِ ضذ خَاًذُ دستشسی ٍ هٌبثغ تَغیف

Description and Access است. 

اختػبس ثِ لَاػذ ایي RDA ُالىتشًٍیه ضىل دٍ ثِ ٍ ضَد هی خَاًذ ٍ 
 .است گشفتِ لشاس وتبثذاساى اختیبس دس چبپی

ِثبػٌَاى وِ ٍة تحت ًسخ RDA Toolkit دس است ضذُ ثبصاس ٍاسد 
 ثب سا وبسثشاى تؼبهل اهىبى وِ است خستدَیی لبثل خبهغ پبیگبُ ٍالغ

 .وٌذ هی ایدبد فْشستٌَیسی حَصُ دس هذاسن اص ای هدوَػِ

اًگلَ لَاػذ ثِ ًسجت هتفبٍتی سبختبسی ضىل ٍ ٍاطگبى اص لَاػذ ایي - 
  «سشضٌبسِ» ٍاطُ خبی ثِ  RDAدس هثبل ػٌَاى ثِ .وٌذ استفبدُ آهشیىي

 وٌتشل» اص «هستٌذ وٌتشل» خبی ثِ یب ٍ «اٍلیِ دستشسی ًمغِ» ػجبست اص
   .است ضذُ استفبدُ «دستشسی ًمغِ
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ًوبیی اص ًسخِ تحت ٍة   
RDA 

11/12/2017 
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تَصیف ظبّری هٌببع بر اسبس  
قَاعذ  اًگلَاهریکي   

 وبسگبُ  فْشستٌَیسی     عبّشُ خَوبس 12 11/12/2017



سبختبر اًگلَاهریکي   

   َآهشیىي ثشپبیِ استبًذاسد ثیي الوللی تَغیف  -هحتَای لَاػذ اًگل
 .است( ISBD(G))وتبثطٌبختی، ًسخِ ػوَهی 

 ثشسسی لَاػذ ػوَهی تَغیف هٌبثغ اعالػبتی ثِ ضىل ولی :1فػل. 

 فػل ّبی ثؼذی  : 

هبًٌذ لَاػذ . ضبهل لَاػذ تَغیف اًَاع هٌبثغ اعالػبتی خبظ است
 ....ثشای وتبة، هٌبثغ سوؼی ثػشی، پیبیٌذّب ٍ 

ًیبص هَسد ّبی ضٌبسِ سبخت ٍ اًتخبة ثِ هشثَط هسبئل ثشسسی  
 .هٌجغ ّش ثشای تٌبلگبًی ٍ ػٌَاًی اسوی، ّبی ضٌبسِ ّوچَى

11/12/2017 
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ًَاحی تَصیف ظبّری  

تَغیف ثشای اعالػبت اخز اغلی هٌجغ اثتذا فػل ّش دس 
 ثٌذی گشٍُ اسبس ثش تَغیف لَاػذ سپس ٍ ضذُ هؼشفی

   .ضًَذ هی اسائِ

ًبهٌذ هی تَغیف ًبحیِ یه سا هزوَس ّبی گشٍُ اص ّشیه. 
 هٌجغ ّش ثشای تَغیف ًبحیِ 8 اًگلَاهشیىي لَاػذ دس

 .ضَد هی هؼشفی
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ًَاحی تَصیف ظبّری  

 ًبحیِ ػٌَاى ٍ ضشح هسئَلیت1.

 ًبحیِ ٍیشایص2.

 (ثشای گشٍُ خبغی اص هٌبثغ)ًبحیِ خضئیبت خبظ هٌجغ 3.

 ًبحیِ هطخػبت ًطش، تَصیغ ٍ غیش4ُ.

 ًبحیِ تَغیف ظبّشی5.

 ًبحیِ فشٍست6.

 ًبحیِ یبدداضت ّب7.

 ًبحیِ ضوبسُ استبًذاسد ٍ ًحَُ دستشسی8.

 
11/12/2017 

15 

 کارگاه  فهرستنویسی     طاهره جوکار



 

11/12/2017 

16 

 کارگاه  فهرستنویسی     طاهره جوکار



 

11/12/2017 

17 

 کارگاه  فهرستنویسی     طاهره جوکار



ًبحیِ عٌَاى ٍ ضرح هسئَلیت   . 1ًبحیِ 
 (هبرک 245فیلذ )

 ػٌَاى

اخز اعالػبت اغلی هٌجغ اص ثبیذ هسئَلیت ضشح ٍ ػٌَاى اعالػبت 
 .ضًَذ

هٌذسج اعالػبت ثب هٌغجك دلیمبً ثبیذ ػٌَاى آٍاًگبسی ٍ ولوبت تشتیت 
 .ثبضذ ػٌَاى غفحِ دس

خالغِ ضشٍسی اعالػبت حزف ثذٍى تَاى هی سا عَالًی ػٌبٍیي 
 .ًوَد

الصم ًجبضذ، اغلی ػٌَاى حبٍی اعالػبت اغلی هٌجغ وِ غَستی دس 
 اثش ثشای هٌبسجی ػٌَاى یب ٍ اخز اعالػبتی هٌبثغ سبیش اص ػٌَاًی است

 11/12/2017 .ثگیشد لشاس وشٍضِ دسٍى ٍ .ضَد سبختِ
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 GMD: ٍجِ تسویِ عبم 

 

ِػالهت هیبى دس وِ است اختیبسی افضٍدُ یه ػبم تسویِ ٍخ  
 سا ًَیسی فْشست هَسد هبدُ ولی ًَع ٍ گیشد هی لشاس وشٍضِ

 .وٌذ هی هطخع

گیشد هی لشاس اغلی ػٌَاى اص پس ثالفبغلِ آى گشفتي لشاس هحل ٍ 
 .گشفت خَاٌّذ لشاس آى اص ثؼذ ػٌَاى ثب هشتجظ اعالػبت سبیش

 ]فیلن[ضبم آخش 
 داستبى ّبی هحلی آرسثبیدبى:  ]ًَاس[داستبى ّبی ػبهیبًِ ثشای وَدوبى

 ]هتي[داستبى دٍ ضْش 
 

ٍخِ تسویِ ػبم هؼوَالً ثشای هٌبثغ غیش وتبثی سایح تش است. 

11/12/2017 
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عٌَاى هَازی یب عٌَاى بِ زببى دیگر   

ػٌَاى ثشاثش ّوبى ػٌَاى وبهل ثِ صثبى یب خغی دیگش است. 

 ثِ وبس ثجشیذ( =)ثشای ًطبى دادى ایي ػٌَاى ػالهت. 

 

 Qualitative Research Method =رٍش تحقیق کیفی 
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 سبیر اطالعبت عٌَاى

ّش یب فشػی ػٌبٍیي ًیض ٍ وبهل ػٌَاى اص غیش ثِ ػٌَاًی ّش 
 ػٌبٍیي وبهل، ػٌَاى ثب ساثغِ دس وِ ػجبساتی ٍ فشػی اعالػبت

   .ضًَذ هی ظبّش وتبة یه ػٌَاى غفحِ دس غیشُ ٍ هحتَا فشػی،

یب وبهل ػٌَاى دًجبل ثِ دًٍمغِ ػالهت اص پس اعالػبت ایي   
 .آیذ هی ػبم تسویِ ٍخِ

 
 اغَل ٍ سٍش ّب: فْشستٌَیسی

 هدوَػِ اضؼبس اًمالة: ثش ثبل فشضتِ ّب
 وَاستض: آضٌبیی ثب وبًی ّب: همذهِ ای ثش صهیي ضٌبسی
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 تکرار ًبم پذیذآٍر 

ًَیسٌذگبى، ضبهل ضًَذ هی هؼشفی ثخص ایي دس وِ اسبهی 
 ٌّشهٌذاى، گضاسضگشاى، تػَیشگشاى، هتشخوبى، ٍیشاستبساى،

 هی دست ایي اص هَاسدی ٍ گشدآٍسًذگبى وٌٌذگبى، تْیِ ػىبسبى،
 خذا ػٌَاى ًبحیِ اص (هویض) هبیل خظ یه ثَسیلِ اعالػبت ایي .ثبضذ

 .ضَد هی

غفبت ٍ المبة ٍ ضًَذ هی گضاسش ػٌَاى غفحِ هغبثك اعالػبت ایي 
 .ضَد هی حزف ّب آى اص

هسئَلیت ٍ (،) وبهب ػالهت اص هطبثِ ّبی هسئَلیت وشدى خذا ثشای 
 .وٌیذ استفبدُ (؛) وبهب ًمغِ ػالهت اص هتفبٍت ّبی

 ًَضتِ ػلی حىوت؛ تػبٍیش اص هحسي الوبسی/ ضْش ساص

 ًَضتِ خیي پبسوش؛ تشخوِ هحوَد ثبلشی، حسیي هیشی/ هٌْذسی ًفت
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...ضوب بگَییذ  

 اثش آلبی فخبسی/ ػٌَاى1.

 اثش دوتش سبسا ػجبسی/ ػٌَاى 2.

 سیستبًی... اثش آیت ا/ ػٌَاى 3.

 اثش خبًن پیتش والسن/ ػٌَاى 4.

اثش داًطوٌذ ثشخستِ هحوذ / ػٌَاى 5.

 پبسسب

 

 

 ػلَم تشسٌبن
Scary Science 

 گیبّبى تشسٌبن
 

 ًَضتِ ادٍاسد پبسوش
 

 تشخوِ
 سدبد سبهبى         هشین ضشف ًیب

 وبسگبُ  فْشستٌَیسی     عبّشُ خَوبس 11/12/2017
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ًبحیِ ٍیـرایص .  2ًبحیِ   

هسئَلیت ضشح ٍ ٍیشایص ضشح ّوچَى ػٌبغشی ضبهل ًبحیِ ایي 
 .است ٍیشایص

چبح یب ّب ٍیشایص ثِ ًسجت خذیذی ٍیشایص ًظش، هَسد اثش اگش 
 ایي دس آى خذیذ چبح یب ٍیشایص ثِ هشثَط اعالػبت ثبضذ، لجلی ّبی

   .ضَد هی هطخع ًبحیِ

چبح ،خذیذ چبح ،ٍیشایص ّوچَى ػجبساتی هؼوَالً فبسسی صثبى دس 
   .سًٍذ هی وبس ثِ هطبثِ هَاسد ٍ ولی تدذیذًظش ثب خذیذ

آهذُ ػٌَاى غفحِ دس وِ ّوچٌبى سا ٍیشایص ثِ هشثَط اعالػبت 
 آغبصیي غفحبت اص سا اعالػبت غَست ایي غیش دس ًوبییذ، روش است

 .دّیذ لشاس وشٍضِ دسٍى ٍ گشفتِ پیطگفتبس ٍ
11/12/2017 
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 ًبحیِ ٍیـرایص

 .الصم است ضوبسُ ٍیشایص ثب ػذد روش ضَد
 3ٍیشایص 

 چبح خذیذ

2008 ed. 
Rev. ed. 
3rd ed. 

 ضرح هسئَلیت ٍیرایص 

فْشستٌَیسی دست اثش ٍیشایص ثِ هشثَط غشفبً وِ هسئَلیتی ضشح 
 اص هٌظَس ایي ثشای .ًوَد اضبفِ ٍیشایص ضشح اص پس تَاى هی سا ثبضذ

   :وٌیذ استفبدُ (هویض) هبیل خظ ػالهت

 ثب اضبفبتی اص هشین تمَی علت/ 2ٍیشایص  -.اثش ػلی اّشاثی/ هجبًی احتوبل
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ًبحیِ جسئیبت خبظ ّر هٌبع.  3ًبحیِ   

 :ایي ًبحیِ لبثل اػوبل ثِ هٌبثغ اعالػبتی صیش است

هَاد خغشافیبیی 

هَسیمی 

هٌبثغ هستوش یب پیبیٌذّب ٍ دس ثؼضی ضشایظ هیىشٍفشم ّب 

 

 هبًٌذ ضشح همیبس ثشای ًمطِ ّب 

 1:100000: همیبس
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هطخصبت اًتطبر، تَزیع،  : 4ًبحیِ 
تَلیذ ٍ غیرُ  

  ،اعالػبتی دس هَسد هىبى، ًبم، تبسیخ ٍ توبم فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ تَلیذ
 .  تَصیغ ٍ اًتطبس یه هٌجغ دس ایي ًبحیِ روش هی ضَد

  اعالػبت ایي ًبحیِ سا ثبیذ اص غفحِ ػٌَاى ٍ یب غفحِ حك هؤلف اخز وشد
 .لشاس هی گیشد وشٍضٍِ اعالػبت اخز ضذُ اص سبیش لسوت ّب دسٍى 

 هحل اًتطبر

ضَد هی ثیبى است، آهذُ اعالػبتی هٌجغ سٍی ثش وِ ّوچٌبى ًطش هحل.   

اص تَاًیذ هی التیي هٌبثغ ثشای ًجَد، هطخع هىبى ًبم وِ غَستی دس  
   .ًوبییذ استفبدُ [.S.L] ػالهت

دس سئَال ػالهت یه ّوشاُ ثِ ٍ ثضًیذ حذس سا هىبى ًبم فبسسی دس 
   .دّیذ لشاس وشٍضِ هیبى

 [ضیشاص ؟] -.اثش ػلی هختشع/ ػلَم آسبى
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 ًبم ًبضش

 ًبم ًبضش یب تَصیغ وٌٌذُ ثِ خالغِ تشیي ضىل هوىي ثِ دًجبل هحل
 .اص آى خذا هی ضَد):( گیشد ٍ ثب ػالهت دٍ ًمغِ  ًطش لشاس هی

 سوت: تْشاى

دس غَستی وِ ًبم ًبضش اثش هطخع ًجبضذ اص اغغالح[s.n]   استفبدُ هی
 .لشاس دّیذ وشٍضِدس صثبى فبسسی ًبم ًبضش سا حذس صدُ ٍ دسٍى . ضَد

 
 [وبٍش: ]تْشاى 

London: [s.n]  
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اعالػبت اغلی هٌجغ دس ًطش هحل یه اص ثیص وِ غَستی دس 
 آهذُ اعالػبت هٌجغ دس وِ تشتیجی ثِ سا ّب آى .داضت ٍخَد

  استفبدُ ّب آى هیبى (؛) وبهب ًمغِ ػالهت اص ٍ ًوَدُ روش
 .ًوبییذ

 آستبى لذس: تْشاى؛ هطْذ

اعالػبت اغلی هٌجغ دس ًبضش یه اص ثیص وِ غَستی دس  
 آهذُ اعالػبت هٌجغ دس وِ تشتیجی ثِ سا ّب آى .داضت ٍخَد

 استفبدُ ّب آى هیبى (:) ًمغِ دٍ ػالهت اص ٍ ًوَدُ روش
 .ًوبییذ

 لذیبًی: اهیشوجیش: تْشاى
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 تبریخ اًتطبر

اص استفبدُ ثب ٍ اخز اعالػبت هٌجغ اًتطبس ًبحیِ اص اًتطبس تبسیخ 
   .ضَد هی گضاسش ًبضش ًبم اص پس وبهب ػالهت ثب ػشثی اػذاد

 دس غَستی وِ ًبحیِ اًتطبس دس هٌجغ هَخَد ًجَد، تبسیخ اٍلیي چبح
 .هشثَعِ سا روش ًوبییذ

 

 1385ًَیذ، : ضیشاص
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 ًکتـِ
  ٍ اگش تبسیخ روش ضذُ دس هٌجغ اعالػبت اضتجبُ است، آى سا روش ًوبییذ

 .دس همبثل آى تبسیخ غحیح سا دسٍى وشٍضِ روش ًوبییذ

 [1391] 1319ًطشآسهبى، : تْشاى

الصم است یه  . دس غَستی وِ تبسیخ اًتطبس یب حك هؤلف سا پیذا ًىشدیذ
 .تبسیخ تمشیجی ثِ اثش اختػبظ دّیذ وِ دسٍى وشٍضِ لشاس هی گیشد

 [1376؟]ًطشآسهبى، : تْشاى

  دس غَستی وِ ثخص ّبی هختلف هٌجغ، تبسیخ ّبی اًتطبس هتفبٍتی داسًذ
ّوچَى وتبة ّبی چٌذ خلذی، اٍلیي ٍ آخشیي تبسیخ اًتطبس سا گضاسش 

 .وٌیذ

 1382-1379ًطشآسهبى، : تْشاى
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تَصیف ظبّری: 5ًبحیِ   

هٌجغ تحت فْشستٌَیسی سا ًوبیص هی دّذ خػَغیبت ظبّشی ایي ًبحیِ 
ٍ ضبهل ػٌبغشی ّوچَى غفحِ ضوبس، خػَغیبت فیضیىی، اثؼبد ٍ 

 هَاد ّوشاُ هی ثبضذ

 

 صفحِ ضوبر 

تؼذاد غفحبت، ثشي ّب ٍ یب ثِ ػجبستی غفحِ ضوبس وتبة سا ثِ ٍسیلِ ػذد 
، دس غفحبت وتبة ًوبیص دادُ ضذُ استیب حشف ثش اسبس آًچِ 

 .  گضاسش ًوبییذ

 .  ج 3.             /         ظ458
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 ًکتـِ

ٍخَد ضوبس غفحِ ًوًَِ یه اص ثیص دسوتبة وِ غَستی دس 
 ّن دًجبل ثِ سا ّب آى اثتذایی، غفحبت اص تشتیت ثِ ثبضذ، داضتِ

 .وٌیذ استفبدُ وبهب ػالهت اص ّب آى هیبى ٍ ًوبییذ روش

 .ظ45، 36ج، .    /   ظ358یبصدُ، ./      ظ186، 12

ثبضذ داضتِ اهىبى اگش ثبضذ، ضوبس غفحِ فبلذ هٌجغ وِ غَستی دس  
 ٍ ثیبٍسیذ وشٍضِ دس سا هٌبست ػذد ٍ ثطوبسیذ سا غفحبت ول
 سا غفحبت تمشیجی تؼذاد ثَد، صیبد هٌجغ غفحبت تؼذاد اگش

 .وٌیذ گضاسش ٍ صدُ تخویي

 .ظ 250تقریبب . /          ظ ]103[ 
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فیضیىی خلذّبی تؼذاد ثب وتبثطٌبختی خلذّبی تؼذاد وِ صهبًی 
 ًوبییذ روش سا هٌجغ وتبثطٌبختی خلذّبی تؼذاد ثبضذ، هتفبٍت هٌجغ

   .ثیبٍسیذ سا فیضیىی خلذّبی تؼذاد آى دًجبل ثِ ٍ

 هدلذ 3خلذ دس  4

ضذُ گزاسی ضوبسُ ّن دًجبل ثِ خلذی چٌذ هٌجغ غفحبت اگش 
 .ثیبٍسیذ خلذ تؼذاد خلَی پشاًتض دس سا غفحبت تؼذاد ثبضٌذ،

 .(  ظ 942سیضدُ، . )ج3
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 سبیش هطخػبت ظبّشی

یه ثَسیلِ اثؼبد خض ثِ هٌجغ ّش ثشای ظبّشی هطخػبت سبیش 
 .ضَد هی خذا ًبحیِ ایي ّبی ثخص سبیش اص ًمغِ دٍ ػالهت

 (سًگی)هػَس. : ج 2
 هػَس، ًمطِ.: ظ651

 
 ابعبد

سبیش روش اص پس ثالفبغلِ سا فْشستٌَیسی دست دس هٌجغ اثؼبد 
 روش (؛) وبهب ًمغِ ػالهت یه دادى لشاس اص ثؼذ ظبّشی هطخػبت

   .ًوبییذ روش هتش سبًتی ثِ سا وتبة استفبع ّب وتبة ثشای .ضَد هی
 

 .م.س 20هػَس؛ .: ظ320
 .(م.س 10استفبع ووتش اص )م           .م 68سًگی؛ .: ظ68

 11/12/2017 (ًسجت پٌْب ٍ استفبع غیشعجیؼی.       )م. س 10 *34؛ .ظ104
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....ضوب ثگَییذ  

 

جلذ است کِ ّر دٍ   2کتبة دارای 
 .ببّن صحبفی ضذُ اًذ

 .دارای ًقطِ ٍ تصبٍیر است

 .سبًتی هتر است 21ارتفبع کتبة 

 

غفحِ همذهِ ثِ  13وتبة داسای 
 .غفحِ هتي است 257حشٍف ٍ 

وتبة داسای ػىس ّبی سًگی      
 فشاٍاى است

 وبسگبُ  فْشستٌَیسی     عبّشُ خَوبس 11/12/2017
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 هــَاد ّوراُ 

 هــَاد ّوراُ  

ثِ ثبضذ، سسیذُ وتبثخبًِ ثِ ًیض دیگشی هبدُ وتبة ّوشاُ ثِ اگش 
  ّبی وتبثچِ ضبهل اغلت ّوشاُ هَاد ایي .هیگَیٌذ ّوشاُ هبدُ آى

 فطشدُ، لَح اعلس، ، پبسخٌبهِ هؼلوبى، ّبیی دستٌبهِ ساٌّوب،
 .ّستٌذ ضذُ روش هَاسد هطبثِ هَادی ٍ اسالیذ غَتی، وبست

لضٍم غَست دس ٍ ًبم آٍسدى ٍ ػشثی اػذاد ثِ ّوشاُ هٌبثغ تؼذاد 
  ظبّشی تَغیفبت ثخص اًتْبی دس ّب آى ظبّشی هطخػبت

 + ثؼالٍُ ػالهت یه ثب سا ّوشاُ هَاد وبس ایي ثشی .وٌیذ گضاسش
 .وٌیذ خذا ّب لسوت ثمیِ اص

 لَح فطشدُ آهَصضی 1. + م.س18؛ . ظ450

 .(م.م 85هػَس؛ .: ظ18)ا پبسخٌبهِ  +( سًگی)هػَس .: ظ120
11/12/2017 
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...ضوب بگَییذ  

ّوچٌیي . غفحِ هتي است 314غفحِ همذهِ ٍ  25وتبة داسای 
 .  تػبٍیش سًگی دس وتبة دیذُ هی ضَد

 .لَح فطشدُ ًیض ثِ وتبثخبًِ سسیذُ است 2ثِ ّوشاُ وتبة 
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ًبحیِ فــرٍست : 6ًبحیِ   

یب ٍ هَضَع ّن آثبس اص گشٍّی دٌّذُ ًطبى ػوَهب ّب فشٍست 
 .ّستٌذ خػَظ ثِ هَسسِ یب ًبضش یه آثبس هدوَػِ

اص ثؼذ سا فشٍست هطخػبت است الصم هٌجغ یه فشٍست ثیبى ثشای 
  ػالهت گزاضتي اص پس ٍ )( پشاًتض دٍ دسٍى ظبّشی، هطخػبت ًبحیِ
   .ثیبٍسیذ (-.) خظ ًمغِ

ّبی ضوبسُ ٍ  ػٌبٍیي گبّی ٍ ضوبسُ فشٍست، ػٌَاى اص فشٍست 
 .است ضذُ تطىیل فشػی

 (سشی پشٍاص ثب ػلن) -.هػَس.: ظ251
 (سیبضیبت) -.هػَس.: ظ251

 (16 ؛سیبضیبت) -.هػَس.: ظ251
 (28 ،16 ؛سیبضیبت) -.هػَس.: ظ251

 (3 ؛ًَخَاًبى .16 ؛سیبضیبت) -.هػَس.: ظ251
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....ضوب ثگَییذ  

 

 سری کتبة ّبی هعبرف اسالهی 

 

 45/ اقتصبد ٍ تجبرت 

 

 12ضوبرُ / سری علَم زهیي 
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ًبحیِ یبدداضت. 7ًبحیِ   

آى اص ثیص اعالػبتی ثِ هختلف هٌبثغ تَغیف ثشای هَالغ اص ثسیبسی  
 ًیبصهٌذ است، ضذُ اضبسُ آى ثِ وٌَى تب وِ هختلفی ًَاحی دس چِ

 ضذُ اسائِ هغبلت خالغِ اثش، گزضتِ ّبی چبح اعالػبت هثل .است
   .هطبثِ هَاسد ٍ اثش دس

یب ٍ اعالػبتی هٌجغ هختلف ّبی ثخص اص تَاى هی سا اعالػبت ًَع ایي  
 ّبی یبدداضت غَست ثِ ٍ ًوَد اخز هٌبسجی اعالػبتی هٌجغ ّش

 .داد لشاس فشٍست ًبحیِ اص پس وَتبّی

ثشای سَدهٌذ اضبفی اعالػبت اسائِ ّب، یبدداضت تْیِ اص ّذف 
   .است وبسثش تَسظ اعالػبتی هٌجغ ثْتش ّشچِ ضٌبخت
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 ًکتِ

 وِ دس ًَاحی هختلف تَغیف ثِ تشتیجی اعالػبت یبدداضت ّب سا
 .ظبّش هی ضًَذ، اسائِ وٌیذ

 ػٌبٍیي ، ضبهل یبدداضت ّبیی ّستٌذ وِ سسوییبدداضت ّبی
 ثشای آى ّب دس سشاسش دًیب هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد لشاسدادی

 ثِ ضىلی وَتبُ تشیي ضىل هوىي سا ثِ غیش سسوی یبدداضت ّبی
 .ثیبى وٌیذ وِ لبثل دسن ٍ ضفبف ثبضذ

 ثِ یه یبدداضت خبظ دادُ ضَد، آى   اٍلَیتیصهبًی وِ ثِ دالیلی
 .لشاس هی گیشدسغشّبی ثبالتش یبدداضت دس 
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ًوًَِ یبدداضت ّبی هتذاٍل  

 (1379دی  14-10. تْشاى)فْشست ًوبیطگبُ آثبس خغبعی استبد ثْضاد 

ٍثِ صثبى اسد 

ػٌَاى اص خلذ. 

گلچیي ضؼش اهشٍص: ثبالی ػٌَاى 

ػٌَاى پطت خلذ ثِ آلوبًی :     spannende Expermente 

ٍیشایص اٍل اثش تَسظ هشین سبػذی گشدآٍسی ضذُ است. 

سفبسش: 2اًتخبة ٍ هدوَع سبصی : 1ادغبهی اص وتبة  هدوَػِ سبصی. 

ِغشٍس ٍ تؼػت: دًجبل 

ایي وتبة تَسظ ًبضشاى هختلف ثِ چبح سسیذُ است. 

غفحبت هتمبثل ضوبسُ گزاسی یىسبى داسًذ. 

الف ٍ ة: گشٍُ سٌی. 
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ًوًَِ یبدداضت ّبی هتذاٍل  

غشثضدگی –صى صیبدی  –هذیش هذسسِ : هٌذسخبت 

چشا هشدم ثیوبس هی ضًَذ. 2.ج -چشا غزا هی خَسًذ -1.ج: هٌذسخبت... 

  ِداستبى دختش وَچىی است وِ دس یه پشٍسضگبُ صًذگی  : خالغ
 ....یىٌَاختی داسد 

ِ186-182.ظ: وتبثٌبه 

ِ؛ ّوچٌیي ثِ غَست صیشًَیس 90-88. ظ: وتبثٌبه. 

ٍِاطُ ًبه. 

 م84-26020: وتبثخبًِ هلی 

 اثش دس وتبثخبًِ هَخَد ًوی ثبضذ 5خلذ. 

  تٌْب لبثل اهبًت ثِ داًطدَیبى تحػیالت تىویلی 
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...ضوب بگَییذ  

الصم است ثشای وبسثش هطخع وٌیذ وِ وتبة خبیضُ وتبة فػل 1.
 .سا ثذست آٍسدُ است 1390تبثستبى 

الصم است هطخع ًوبییذ وِ وتبة فمظ دس هحیظ وتبثخبًِ لبثل 2.
 .استفبدُ است

الصم است هطخع وٌیذ وِ هٌبثغ ثِ غَست پبًَیس دس پبییي 3.
 .غفحبت وتبة هطخع ضذُ است

الصم است هطخع ًوبییذ وِ وتبة حبٍی سِ داستبى وَتبُ ثب ًبم 4.
 .  ّبی تؼغیالت پشهبخشا، دفتشداس ًوًَِ ٍ لجخٌذ تلخ است
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ضوبرُ استبًذارد ٍ.  8ًبحیِ  
ضرایط دسترسی    

یب ٍ (ضبثه) وتبة الوللی ثیي استبًذاسد ضوبسُ وِ آثبسی ثشای  
 اًذ، وشدُ دسیبفت سا (ضبپب) ًطشیبت الوللی ثیي استبًذاسد ضوبسُ

   .ًوبییذ روش سا ضوبسُ ایي

 ضوبسُ استبًذاسد دس هٌجغ ٍخَد داضت، ّوبى  2دٍ یب ثیص اص اگش
ضوبسُ استبًذاسدی وِ هشثَط ثِ هٌجغ هَسد تَغیف است سا ٍاسد 

 ًوبییذ
 

ISSN: 22228-5075 
ISBN: 3-19-001816-2 

958-446-116-4:              ضبثه  

 
11/12/2017 
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ضوبرُ استبًذارد ٍ.  8ًبحیِ  
ضرایط دسترسی     

 ضرایط دسترسی

دستشسی ضشایظ سبیش یب لیوت وِ است اختیبسی ایي 
  ًمغِ دٍ ػالهت ثب ضبپب یب ضبثه ضوبسُ اص ثؼذ هٌجغ ثشای سا 
   .ًوبییذ اضبفِ (:)

 

ISBN: 964-7206-00-3: 52000  (گبلیٌگَس)سیبل  

  

 
11/12/2017 
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 اًتخبة ًقبط دسترسی
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 ًقبط دسترسی

ِای ولیذٍاطُ ػٌَاى ثِ تَاًذ هی وِ است چیضی آى دستشسی ًمغ 
 اٍ وٌٌذُ ّذایت ٍ گیشد لشاس استفبدُ هَسد وبسثش خستدَی ثشای

 .ثبضذ ًظشش هَسد هٌجغ ثِ

اص تشویجی یب ٍاطُ یه ،ًبم یه تَاًذ هی دستشسی ًمغِ یه 
 .ثبضذ الفجبیی – ػذدی یب ٍ ػذدی - الفجبیی وذ یه ٍاطگبى،

سا وتبثطٌبختی دستشسی ًمغِ ًَع چْبس تَاى هی فْشست یه دس 
  یب اسن دستشسی ًمبط ػٌَاى ثب سا ّب آى هؼوَالً وِ داد تطخیع

 .ضٌبسین هی ػٌَاى

11/12/201
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 اًَاع ًقبط دسترسی یک کتبة

   :ضًَذ هی ضبهل سا صیش هَاسد دستشسی ًمبط دستِ 4 ایي

هبًٌذ .اًذ داضتِ اثش خلك دس  اغلی ّبی ًمص وِ افشادی اسبهی 
 .هطبثِ هَاس ٍ تػَیشگشاى پذیذآٍسًذگبى،هتشخوبى،

اثش خلك دس دخیل ّبی تٌبلگبى اسبهی. 

ػٌبٍیي 

ّب فشٍست اسبهی 

ٍ ػٌــَاى .اسن ضٌبسِ  : دستشسی ًمغِ خبظ ًَع 

 ػٌَاى اثش هَسد ًظش. ًبم پذیذآٍس ثِ غَست هستٌذ 

 ضبٌّبهِ . فشدٍسی، اثَالمبسن
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 اًتخبة سرضٌبسِ

یه ّوَاسُ اثش یه سشضٌبسِ آهشیىي، - اًگلَ لَاػذ اسبس ثش 
   .ثَد خَاّذ ػٌَاى یب ٍ تٌبلگبى فشد، اسن ثب هذخل

ِداسًذ فشد ًبم ضىل ثِ ای سشضٌبسِ ّب وتبة اوثش هثبل ػٌَاى ث. 
  صیش هؼوَالً پیبیٌذّب ٍ تٌبلگبًی سشضٌبسِ اوثشاً دٍلتی اًتطبسات

 .سًٍذ هی ػٌَاى

ٍخَد سشضٌبسِ اًتخبة ثشای لَاػذ سشی دٍ اًگلَاهشیىي دس 
   :گیشًذ هی لشاس ثشسسی هَسد صیش حبلت دٍ تحت وِ داسد

ضخصی پذیذآٍر اسبس بر سرضٌبسِ .الف 

عٌَاى اسبس بر سرضٌبسِ .ة 
11/12/201
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سرضٌبسِ بر اسبس پذیذآٍر  
 ضخصی

ضخػی پذیذآٍس یه داسای وِ آثبسی دس :اًفرادی پذیذآٍر 
 .ثَد خَاّذ پذیذآٍس ًبم سشضٌبسِ ّستٌذ،

 (اغغش هػفب: سشضٌبسِ)ًَضتِ اغغش هػفب        / هجبًی فیضیه ًظشی           

ثیي ّب  آى خلك هسئَلیت وِ آثبسی ثشای :هطترک ّبی هسئَلیت 
 ًَیسٌذُ یب اٍل ًَیسٌذُ است، هطتشن ًفش دٍ اص ثیص یب دٍ

 الصم ٍ ثَد خَاّذ سشضٌبسِ است ضذُ هطخع اثش دس وِ هسئَل
   .ضَد سبختِ افضٍدُ ضٌبسِ سبیشیي ثشای است

 اثش هشین وبسپشٍس ٍ سبسا هشادی/ آهَصش ثبغجبًی دس خبًِ

 (سبسا هشادی: ضٌبسِ افضٍدُ  ----هشین وبسپشٍس: سشضٌبسِ)
11/12/201
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سرضٌبسِ بر اسبس پذیذآٍر  
 ضخصی

ّبی هسئَلیت داسای وِ آثبسی ثشای :هتفبٍت ّبی هسئَلیت 
 یب ػىبس ًَیسٌذُ، هثبل ػٌَاى ثِ ّستٌذ اثش خلك دس هتفبٍت

 سبیشیي ثشای ٍ ثگیشیذ سشضٌبسِ سا اغلی پذیذآٍسًذُ ٍیشاستبس،
 .ثسبصیذ افضٍدُ ضٌبسِ

 اثش خیي آستي؛ تشخوِ ضوس الوله هػبحت/ غشٍس ٍ تؼػت

 (هػبحت: ضٌبسِ افضٍدُ  -----سشضٌبسِ آستي )

 

 اثش هسؼَد پبسسب، سیبٍش ػجَدی؛ تػَیشگش ضمبیك غذسی/ وبسثشد سیبضی دس ٌّش

 (ػجَدی، غذسی: ضٌبسِ افضٍدُ ------پبسسب: سشضٌبسِ)
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 سرضٌبسِ بر اسبس عٌَاى

 :  ایي حبلت دس هَاسد صیش اتفبق هی افتذ 

یب ٍ ًبهطخع اثش پذیذآٍس تٌبلگبى یب ضخػی پذیذآٍس وِ صهبًی 
 .ًوَد هطخع سا آى ًتَاى یب ٍ ثبضذ ًبهغوئي

ثبضذ اثشی یب آثبس هدوَػِ فْشستٌَیسی دست دس اثش وِ صهبًی  
 .ثبضذ ضذُ تْیِ ٍیشاستبسی ّیبت تَسظ وِ

ثبضذ اًدیل یب لشآى هثل همذس وتبة یه اثش وِ صهبًی.   

تٌبلگبى یب پذیذآٍسضخػی 4 اص ثیص یب 4 اثش خلك دس وِ صهبًی 
 ػٌَاى سشضٌبسِ حبل ایي دس .ثبضٌذ داضتِ هطتشن هسئَلیت

 افضٍدُ ضٌبسِ تٌبلگبى یب پذیذآٍس اٍلیي ثشای ٍ ثَد خَاّذ
 .ضَد هی سبختِ
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یه ثشگِ فْشستٌَیسی ثسبصیذ  

وتبة دس دٍ خلذ چبح ضذُ است  . 

 خبسَسی وِ اص »سٍی خلذ وتبة ػٌَاى
 .چبح ضذُ است« سشدسیش آهذ

  وتبة خبیضُ سبل اًدوي هتشخوبى
دسیبفت   1388ایشاى سا ًیض دس سبل 

 .وشدُ است

 ثْبء/ 946-224-125-9: ضبثه :
 سیبل 50000

 دًیبی خبسَسبى

 خبعشات وبهشٍفسىی

 

 ساثشت ٍاى

 تشخوِ حسي ضْجبصی

 

 دًیبی خشد
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 ُدس غفحِ حك هَلف روش ضذ
است وِ وتبة ثبصًَیسی سبدُ  

ضذُ ای ثشای ًَخَاًبى است اص 
«  هبخشاّبی یه هشد خَاى»وتبة 

 .  اثش اسًست ّویٌگَی

 غفحِ همذهِ ثب  36وتبة داسای
 .غفحِ هتي است 194حشٍف ٍ 

ادثیبت  : دس غفحِ حمَلی ػجبست
 .آهذُ است 102/ خْبى

 هبخشاخَی خَاى 

 سیچبسد تبد

 تشخوِ الِْ اسحبلی

 

 

 اًتطبسات لذیبًی
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 هٌببع پیطٌْبدی

اعالػبت اسائِ ضذُ دس ایي هجبحث ثشگشفتِ اص وتبة صیش است  : 

  -.صّیش حیبتی، عبّشُ خَوبس / فْشستٌَیسی ٍ سدُ ثٌذی هٌبثغ اعالػبتی 
 .1390ًطش وتبثذاس، 

*** 

 ِثشای وست اعالػبت ثیطتش دس خػَظ فْشستٌَیسی تَغیفی ث
 :وتبة صیش هشاخؼِ ًوبییذ

، سیذ هْذی فتبحیسحوت اهلل  دوتش. اغَل ٍ سٍش ّب: فْشست ًَیسی
 .1384ًطش وتبثذاس،. 4ٍیشایص . عبّشی
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