
  شناخت راهها و روشهاي نوين دستيابي به اطالعات 

  "يا هو"                                                   
 

 دانش
حوزه  دربرگيرنده تمامی گونه ها و   (Knowledge)  يا علم  (Knowledge)   در حوزه زبان فارسی، دانش  • 

حوزه های دانش  در يک نگاه کلی می توان گونه ها و  .است     های شناخت وآگاهی در عام ترين معنای خويش
  :بشری را به سه حوزه ی کالن تقسيم نمود

  هنر،  -١  
  فلسفه،  -٢ 
     علم -٣ 

 شناسی دانش
شناسی را  دانش دکتر ابرامی واژه  .به کار برده شد   اسی نخستين بار توسط دکتر هوشنگ ابرامیشن واژه دانش   

  : شناسی عبارتند از دانش در واقع، سه رکن اصلی . به کار برد   رسانی برای رشته علوم کتابداری و اطالع
 داده، ماده خام، اطالعات

عبارت ديگر،  به . سرو کار دارد   و دانش   داده، اطالعاتبا سه عنصر " شناسی دانش"بر اين اساس علم     
  . پردازد می   اطالعات و    و عناصر سازنده آن يعنی داده   شناسی به بحث و بررسی پيرامون دانش دانش
 علم

  .ايست که در عمل نتيجه واحد داشته باشد تکرار تجربه
  ) DATA ( داده 

  گيرند داده می سرچشمه    ها ها يا دستگاه ها و ديگر اطالعاتی که از انسان ره ها، نگا به اعداد، حروف، نوشته    
  . گويند می
  . گويند می های خام  اند داده نشده    به اطالعاتی که هنوز روی آنها کار نشده يا به عبارتی پردازش     

 کتاب
به هم بسته  ها  طرف شده است و در يکی از است که متنی روی آنها نوشته    کاغذی   ای از صفحات مجموعه     
  .اند شده

 کتابدار
  فهرست نويسی،    سازماندهی، کسی است که علم و هنر کتابداری را کسب کرده است و آن شامل مديريت، 

و روز در حوزه علوم کتابداری  های  کتابدار بايد با دانش . باشد  و اشاعه اطالعات می   شناسی دانش   بندی، رده 
  . آشنا باشد   رسانی اطالع

اعم از  های گوناگونی  در قالب   های سازماندهی، بازيابی و پراکنش اطالعات در زمينه   در اصل يک کتابدار
  . تخصص دارد   های اطالعاتی و اينترنت کتاب، مجله، پايگاه

 کتابخانه
شخصی اشاره  های  است به مجموعه کتاب کتابخانه ممکن. ها است هاو گاه نشريه ای از کتاب به معنی مجموعه

شوند و  نگهداری می کند ولی اغلب منظور از اين واژه، شمار زيادی کتاب است که در مکانی مشخصی 
  . است مسئوليت و تأمين مالی آن مکان به عهده يک نهاد يا شهرداری شهرها 

    تاريخچه کتاب و کتابخانه در عهد باستان
  .)کردند ل پيش با اختراع خط ميخی نخستين کتابخانه های گلين را پايه گذاری سا ٢٧٠٠(سومريان   • 
  )قانون حمو رابی و کتابخانه پورسيبا(بابليان   • 
  )حرفه ای شدن کتابداری توسط آشور بانيبال پادشاه آشور (آشوريان   • 
  )خط هيروگليف و کاغذ پاپيروس ( مصريان   • 

 انیرس علوم کتابداری و اطالع
کتاب،  (  اطالعاتی  های گوناگون توليد دانش، گردآوری منابع  دانشی است که به مطالعه و بررسی شيوه       

سازماندهی، بازيابی و اشاعه اين  ،  ) و وب    های اطالعاتی، پايگاه اطالعاتی، اينترنت مجله، لوح فشرده، بانک
نمايد که در وقت خواننده يا کاربر  می راستا تالش پردازد و در اين   های اطالعاتی می منابع و محمل

  . جويی نمايد صرفه
    های علم کتابداری زيرشاخه



 و گاهنامه   کتاب، مجله، روزنامه  • 
 بندی و رده   نويسی فهرست  • 
 نويسی و چکيده   سازی نمايه  • 
 مرجع و خدمات   شناسی مرجع  • 
 سنجی ، وبسنجی سنجی، اطالع سنجی، علم کتاب  • 
 و علم   داده، اطالعات، دانش  • 
 شناسی دانش  • 
 های اطالعاتی دادگان، پايگاه اطالعاتی، بانک  • 
 رايانه، لوح فشرده، اينترنت، فناوری اطالعات  • 
 يابی بازيابی اطالعات، رفتار اطالع  • 
 های جستجوی اطالعات وب، موتور جستجو، وب پنهان، روش  • 
 و رمان   کودکان و نوجوانانهای  کتاب  • 
 اسناد دولتی، مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران  • 
 و خبرنامه ويد يوئی   عکس   رسانی نظام اطالع  • 

 روزنامه
شرطی در دسترس  نشريه ای است که به طور مرتب و منظم تهيه، چاپ و پخش می شود و بی هيچ قيد و       

ساختن افکار مردم به نشر اخبار و  بيانيه است و نه اطالعيه و برای روشن روزنامه نه . مردم قرار می گيرد
  . امور عمومی می پردازد اطالعات در زمينه های گوناگون و انتقاد و صالح انديشی در 

  :نخستين روزنامه ها
  آکتا ديورنا در امپراطوری روم قبل از ميالد مسيح -١  

  ١٨٢٨ميانه وقايه المصريه نخستين در خاور -  2 
  ١٨٣٩کاغذ اخبار نخستين در ايران  -٣ 

 مجله
و نتايج    دانش های عمومی يا علمی به گسترش واشاعه اطالعات،  نوعی ادواری است که با انتشار مقاله              

يا علمی توسط پژوهشگر  مقاله . پردازد  حوزه علمی خاص می    های جاری در يک ها درباره پيشرفت   پژوهش
:     علمی پژوهشی شامل عناصر زير است يک مقاله . اند شود که پژوهش را انجام داده پژوهشگرانی نوشته می

مقدمه، پيشينه پژوهش، روش شناسی، تجزيه و تحليل        ها،  عنوان، نام و مشخصات نويسنده، چکيده، کليدواژه
   . کتابشناسی ها، نتيجه گيری، فهرست منابع يا  داده
  تخصصی –عمومی : واع مجله از لحاظ محتوا ان

  ..سالنامه و  –فصل نامه  –ماهنامه  - هفته نامه –دوهفته نامه  - گاهنامه: انواع مجله از لحاظ دوره انتشار 
  : مجله هادو صورت قابل دسترس هستند

 پرداخت حق اشتراک و آبونمان. الف
 دسترسی آزاد  . ب

 سواد رايانه ای
  . علم و توانايی شخص برای استفاده از رايانه ها و فناوری موثر می باشدسواد رايانه ای 

قلمرو  در (عموما سواد  .تواند تغيير نمايد از گروهی به گروهی ديگر می" سواد رايانه ای"تعريف دقيق 
جديد واژه های  تواند هر کتاب دلخواهی با زبان دلخواه بخواند و جستجو نمايد  براينکه شخص می) کتابها

  . ها برای آن شخص نمايش داده شده است اشاره دارد آنچنانکه آن واژه
باشد که  می  (معموال ميکروسافت آفيس(غالبا توانايی استفاده بيشتر از چندين قابليت ويژه " ای سواد رايانه" 

  . برای تکميل تعريف مناسب از وظايف ساده اشاره دارد
 جنبه های سواد رايانه ای

  :سواد رايانه ای شامل جنبه های
  روشن کردن رايانه و جستجو  - 
  ايجاد ، ويراستاری و چاپ اسناد  - 
خدمات  توانايی در برقراری ارتباط با رايانه های مورد استفاده ديگر در پست الکترونيکی يا دسترسی به   - 

 پياپی
  )ديجيتالی يا حتی خواندناز سلولهای تلفنی ، دوربين های (مديريت و ويراستاری تصويرها   - 
  باز کردن برنامه ها و تامين اختالف انواع برنامه  - 

  :سواد چند رسانه ای شامل



  ساختن فيلم .   
 ساختن برنامه های صدا  . 
 تاثير بر يکديگر  . 
 ايجاد صفحات وب  . 

    دی لوح فشرده يا سی
در اصل  لوح فشرده . رود بکار می (ديجيتالی(    رقومیهای  يک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن داده   

ها يا همان  داده   برای کار با آواهای رقومی شده اختراع شده بود و همچنين به عنوان ابزار ذخيره و انبارش
هزار صفحه 260سی دی حدود  هر . شود هم استفاده می)    CD-ROM  دی رام سی ( لوح فشرده فقط خواندنی

  .سال است 100حدود  عمر تخمينی سی دی .ساعت صوت ظرفيت دارد ١٩تايپ شده و 
DVDرطوبت،حرارت  که با سرعت بسيار باال به بازيابی اطالعات می پردازد و در برابر      لوح فشرده ايست

  . دی دارند دی وی دی ها مقاوم بوده و ظرفيت بيشتری نسبت به سی .وضربه مقاوم است
    يا بانک اطالعاتی   گانها يا داِد پايگاه داده

در قالبی که  ها معموًال  پايگاههای داده .شود با ساختار منظم و سامانمند گفته می   ها ای از داده به مجموعه     • 
  . شوند ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخيره می ها و رايانه برای دستگاه

يک  مثل ) اصولی(شده در رايانه با يک روش سيستماتيک ای از رکوردهای ذخيره  پايگاه داده مجموعه    • 
  .  تواند به سواالت کاربر پاسخ دهد  ای است که می برنامه رايانه

    ها های سيستم مديريت پايگاه داده ويژگی
زيابی سازی و با افزاری است آه ذخيره  های نرم ای پيچيده از برنامه ها، مجموعه سيستم مديريت پايگاه داده      • 

  . آند ها، آنترل می سازمان را در پايگاه داده) ها فيلدها، رآوردها و فايل(های  داده
ها،  داده سيستم مديريت پايگاه . ها را نيز بر عهده دارد اين سيستم، آنترل امنيت و صحت پايگاه داده       • 

. ی مناسب را انتقال دهد ها  دهد تا داده می پذيرد و به سيستم عامل دستور از برنامه می     های داده را درخواست
نيازمنديهای اطالعاتی سازمانی تغيير يابد،  گيرد، اگر  هنگامی آه چنين سيستمی مورد استفاده قرار می

     .های اطالعاتی نيز آسانتر تغيير خواهند يافت سيستم
 های متداول مديريت دادگان فهرست سيستم

  : توان به چند نمونه زير اشاره کرد ها می مديريت دادگانافزارهای  ترين اين نرم معروف
Oracle 

Microsoft SQL Server 
MySQL 

PostregSQL 
DB2  

Microsoft Access 

  (The Internet)  اينترنت
اجرا  ای دانست که تا کنون به دست انسان طّراحی، مهندسی و  ترين سامانه را بايد بزرگ   اينترنت       

های  منابع و مهارت اين شبکه عظيم جهانی، در ابتدا، با انگيزٔه همکاری، دسترسی چند سويه به  .است گرديده
توسط يکی از مهندسان وزارت دفاع    علوم و مهندسی   ای رشته های بين پذيری کار در زمينه محاسباتی، و امکان

است که اينترنت  ١٩٩٠نها از اواسط دهه ت ) .  ١٩۶٠  در اواخر سال (اياالت متحده بنام رابرت تيلور شروع شد 
های بشر به اينترنت در  وابسته شدن تمامی فّعالّيت. است     درآمده   و جهانی    به صورت يک شبکٔه همگانی

های گوناگون  چنين کوتاه، حکايت از آغاز دوران تاريخی نوينی در عرصه مقياسی بسيار عظيم و در زمانی 
  . در نحؤه تفّکر انسان دارد  آوری و به خصوص علوم، فن

 اينترنت چيست؟
شخصی در  اگر شخصی در تهران به . اينترنت جهانی را ميتوان مانند سيستم تلفن جهانی در نظر گرفت       

مخابراتی شرکتهای مختلف  سيگنال صوتی از طريق تعدادی از خطوط تلفن و ايستگاه های ,پاريس تلفن بزند 
  . عبور ميکند)يچ کننده دارندکه کامپيوتر های سو(
که هر دستگاه  ناميده ميشود به گونه ای )پروتکل(همه شرکتها از استاندارد های خاصی پيروی ميکنند که       

واقع در تهران با تلفن صحبت  وقتی شخص .موجود در مسير بتواند با يک نوع سيگنال سر و کار داشته باشد 
ساير وسايل الکترونيکی از مرزها و  ماهواره ها و -خطوط تلفن–وتر ها ميکند صدايش با استفاده از کامي

  . درياها عبور ميکند و به مقصد ميرسد
سوييچ کننده  کامپيوتر های ويژه و وسايل  -اينترنت نيز شبکه ای از خطوط تلفن و ساير انواع رساناها       

  . است



کامپيوتری به  نقطه برای مبادله داده های ديجيتالی  -به  –ه اينترنت به جای انتقال مکالمات صوتی نقط        
خطوط متعلق به ده ها نفر  بخشهايی از يک پيام پست الکترونيکی ميتواند از طريق کامپيوتر ها و . کار ميرود

از  در حقيقت اينترنت متعلق به بسياری.   عبور کند از اين رو گفته ميشود که اينترنت متعلق به هيچ کس نيست 
  . هستند افراد نا شناس است که همگی مالک تکه هايی از ان 

 تا اينترنت  ARPA net  از
امريکا بر  در وزارت دفاع  ١٩۶٩ريشه های اينترنتی که امروزه ميشناسيم به يک پروژه مربوط به سال       

  . شدندميگردد که بر اساس آن چند مرکز کامپيوتری در سراسر امريکا بايد به هم وصل مي
طبيعی باز هم  پنتاگون شبکه ای ميخواست که در صورت تخريب بخشی از آن بر اثر بمباران يا حوادث        

 advanced مخفف   ARPAشهرت يافت  ARPAnet  اين شبکه که به. بتواند به کار خود ادامه دهد 
research projects agency   نداشته باشد و در نتيجه در مرکزی  از ابتدا طوری طراحی شد که يک بخش

  . بدهد صورت حمله و تخريب هر بخش آن باز هم به کار خود ادامه 
ميتوانست به  شبکه ای که همچون يک تار عنکبوت شکل گرفت و هر کامپيوتر آن از مسيرهای مختلف       

پيوند بين آنها از کار ميافتاد  حتی اگر يک يا دو کامپيوتر روی شبکه با . همتايان خود داده های خود را بفرستد 
   . قرار کنند بقيه باز هم ميتوانستند از مسير های تخريب نشده با هم ارتباط بر 

 عمومی شدن اينترنت
برنامه  که نخستين   mosaic   با عرضه نرم افزار موزاييک ١٩٩٣بزرگترين جهش در وب در سال          

  . مرورگر وب گرافيکی بود به وجود امد
در "   مرکز ملی کاربردهای ابر کامپيوتر "برنامه موزاييک محصول تالش دانشجويان و استادان بخش        

را فراهم ) موش به وسيله (برای نخستين بار موزاييک امکانات اشاره و کليک . دانشگاه ايلينويز امريکا بود
  . کرد

بگذارند تا هر  ای از متن و گرافيک را کنار هم  يا مجموعه  (web page)  کاربران می توانستند صفحات وب  
 hyper  تصاوير خاصی که وقتی با موش روی کلمه ها يا . کسی که ميخواست انها را بتواند روی اينترنت ببيند

link   صفحه ديگر باز ميکرد که به کلمه يا  ناميده ميشد کليک ميکردند برنامه موزاييک به طور خود کار يک
ها ميتوانستند   hyper link  سيستم آنجا بود که بهترين بخش اين . کليک شده اختصاص داشتتصوير خاص و 

  . ديگر اينترنت با خدمات وب اشاره کنند به صفحاتی روی همان کامپيوتر يا هر کامپيوتر 
 اينترنت امروز

. بدانند  را   TCP/IP  ی مانندميليون ها انسانی که از اينترنت استفاده ميکنند نيازی ندارند که نکات فن       
عاشقان اينترنت  با آنکه بعضی از      اين کار را به عهده دارند  ISP  امروزه شرکتهای خدمات دهنده اينترنت يا

است ولی بيشترين مصرف  در نظر بيشتر کاربران منبع سرگرمی اطالعات . آن را نوعی شيوه زندگی ميدانند
پيامها از . ارتباطی کار امد به شمار ميرود است که يکی از ابزار های   email  ان پست الکترونيکی يا همان

منتظر ميمانند تا شخص فرصت خواندن آنها را پيدا  کامپيوتری به کامپيوتر ديگر با سرعت پرواز ميکنند و 
  . افزارهای مجاز از لحاظ کپی فراهم ميسازد وب امکانات خوبی برای کپی از نرم . کند 
افزارهای رايگان  اينترنت برای پشتيبانی فنی شرکتهای کامپيوتری نيز مفيد است اين شرکتها ميتوانند نرم        

  .  خود را از طريق اينترنت به مشتريان خود برسانند
زمان با  گفتگوی هم . را فراهم ميسازد  ...در حيطه ی اطالعات نيز جديد ترين اخبار و هوا شناسی و        

  . برای هر کسی چيزی دارد. مختلف و بازی و ده ها ميليون صفحه در وب وجود دارد افراد 
به  . در اخر با گسترش اينترنت و افزايش حجم اطالعات بايد سرعت انتقال اطالعات نيز تغيير کند        

نيست بلکه  بزرگراه  گفته ميشود ولی در ايران نه تنها اينترنت يک" ابر بزرگراه اطالعاتی  “  اينترنت امروزی
  . يک جاده ی خاکی است

   Internet structure  ساختار اينترنت
 دهنده سرويس / گيرنده  سرويس     .ها را به دو دسته تقسيم کرد توان همٔه رايانه در اينترنت به طور کّلی می

  اينترنتی ياهو های  گروه های مختلف اينترنتی است مثل مجموعٔه های اينترنت شرکت در گروه يکی از استفاده
(Yahoo!).  ها شوند بايد يک خواهند عضو اين نوع گروه کسانی که می  ID   داشته باشند که اين کار  در ياهو
   (شود که در صفحٔه اّول ياهو گروپ تقسيم می های بسيار متنّوعی  های ياهو به بخش گروه.ای است  بسيار ساده

Yahoo! Group   (ی آن وجود داردها بندی دسته .  
 سرويسهای اينترنتی

اند  عبارت کنند  ها کار می های پراستفاده و محبوب در اينترنت که بر اساس پروتکل بعضی از سرويس          
، World Wide Web ، Gopher ، اشتراک گذاری فايل، USENet پست الکترونيک،   : از

 WAIS،finger،  IRC  )بيشتر استفاده  ها پست الکترونيکی و وب از همه  ين سرويس، از همه ا (چت اينترنتی



بطور   . و وب الگmailing list    اند مانند  های زيادی نيز بر اساس آنها ساخته شده شوند و حتی سرويس می
اينترنت . شناسند می   و پست الکترونيک   های مشهور آن يعنی وب معمول، اغلب مردم اينترنت را با سرويس

و ،پخش زنده    است مانند راديو تحت وب فراهم آورده زمان يا زنده را نيز  دهی هم ن توانايی سرويسهمچني
  . ای از دنيا هستند که قابل دسترسی در هر نقطه  Webcast  برنامه های تلويزيون ماهواره ای و

    فرهنگ اينترنت
تواند  می تحقيق در اينترنت . است داشته   بينی و جهان   اينترنت همچنين تأثير بسيار عميقی بر ميزان دانايی

ميليونها . پذير است امکان  Google   مانند    وسيله جستجو بر اساس کلمات باشد که توسط موتورهای جستجو به
گوناگون به صورت آن الين دسترسی  توانند به راحتی به حجم زيادی از اطالعات  انسان در سراسر دنيا می

ای را به  تواند اطالعات فراوان و پراکنده اينترنت نيز می ملی،    های ها و کتابخانه مانند دانش نامهه. داشته باشند
  . سرعت ارايه دهد

علمی جهان نيزبه  درصد اسناد  ۵٠حدود .است   شود انگليسی بيشترين زبانی که در اينترنت از آن استفاده می
ای نيز به  بيشتر نرم افزارهای رايانه است و  زبان تشکيل شدهچون اصل اينترنت بر اساس اين  .اين زبان است

قديمی برای پردازش حروفی غير از الفبای  های  علت ديگر آن عدم توانايی رايانه. گردند اين زبان تهيه می
  . غربی بود

های محلی در  زبان است که اطالعات و تجربيات به اندازه کافی به  اما هم اکنون شبکه آنقدر گسترش پيدا کرده
   . کشورهای مربوط تهيه و قابل دسترس باشند

 نکات حقوقی و اخالقی
آميزترين آنها  بعضی از جدال . هم اکنون نگرانی عمومی در مورد مطالب موجود در اينترنت وجود دارد      

ن آنها مشکل قانونی کرد وسوءاستفاده غير اخالقی هستند که وجود دارند و    تخلف در حق نشر، جعل هويت
  . است
 web)   (وب 

اين . بنويسند وب يک فضای جهانی اطالعات است که مردم می توانند توسط اينترنت درآن بخوانند يا            
يکی از خدماتی است که  عبارت معموًال به صورت اشتباه به جای اينترنت به کار می رود اما وب در حقيقت 

سايت يعنی  . است  (website)  سايت وب وب مخفف کلمه . ند پست الکترونيکشود مان روی اينترنت ارايه می
  .سايت صفحات مرتبط است مکان و منظور از وب

    شناسی     وب         
توليد، ذخيره،  جهانگستر يعنی    های گوناگون پديده وب شناسی علم جديدی است که به مطالعه جنبه وب          
از طريق وب،    بازاريابی جستجو، بازيابی و گسترش اطالعات در محيط وب، بازرگانی و سازی،      نمايه

   . پردازد  می تأثيرهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سياسی وب، و غيره 
 نوشت يا وبالگ وب
افرادی در  که فرد يا اينترنتی است    گاه يا صفحاتی از يک وب    گاه نوشت، وبالگ يا تارنگار، يک وب وب      

برچسب تاريخ و  معموًال در انتهای هر مطلب، . نويسند آن مطالبی را به ترتيب زمانی از جديد به قديم می
نوشت لزومًا يکسان  مطالب وب فاصلٔه زمانی بين . شود زمان، نام نويسنده و پيوند ثابت به آن يادداشت ثبت می

مطالب نوشته شده در يک . نوشت بستگی دارد وب ست نويسندٔه شدن هر مطلب به خوا نيست و زمان نوشته
در بيشتر موارد . گيرد معمولی در دسترس کاربران قرار می گاه  نوشت همانند محتويات يک وب وب
مثًال دسترسی به بايگانی بر حسب (ها هستند  دسترسی به بايگانی يادداشت ها دارای روشی برای  نوشت وب

  ).تاريخ يا موضوع
ها امکان جستجو برای يک واژه يا عبارت خاص را در ميان مطالب به کاربر  نوشت بعضی از وب       

  . دهند می 
 وبالگ چيست؟

باشد،    می» به اشتراک گذاشتن وب«تشکيل شده و در لغت به معنای » الگ«و » وب«وبالگ از دو واژه 
افکار، , اطالعات ) آنالين(ند به صورت پيوسته توانيعنی فضايی که در آن هر يک از کاربران اينترنت می

     )١٣٨٢بهبهانی، (     . های شخصی، مقاالت، عکس خود را به اشتراک بگذارند عقايد، يادداشت
  :    ای است با   از نقطه نظر کاربران، وبالگ صفحه

منتشر  نظم تاريخی معکوس و تصوير، با ) لينک(شده که مطالب آن به صورت متن، پيوند  محتوای مرتب -    ١ 
  . شود   می

     .  برچسب زمان برای هر مطلب تا خواننده، زمان ارسال مطالب را بداند   -   ٢  
  .  ترکه به سادگی قابل دسترسی است آرشيو مطالب قديمی -   ٣ 



 درکتابداری    نويسی ها، اهداف و کارکردهای وبالگ   انگيزه
 ای و تخصصی، يافتن منابع مرجع مناسب در وب نامرئی؛ اهداف حرفه -         1 

 داشتن دانش شخصی؛ آگاهی از منابع جديد و روزآمد نگه    -  ٢ 
 های فناوری اطالعات؛ وارد آردن آتابداران به دنيای جديد ابزار   -   ٣ 
 معرفی منابع ارزشمند؛   -    ۴ 
  سری بزنند؛ اين آه آتابداران هر روز به اينترنت و وب   -   ۵ 
 معرفی مجالت و نشريات جايگزين؛  -   ۶ 
 رسانی جديد؛ به عنوان ابزار آگاهی   -   ٧ 
  فقط برای سرگرمی    -   ٨ 
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 موتور جستجو يا جويشگر
. کند جستجو می شود که کلمات کليدی را در يک سند يا بانک اطالعاتی  ای گفته می به طور عمومی به برنامه

سندهای وب جهانی، گروههای  شود که کلمات کليدی موجود در فايلهاو  ای گفته می در اينترنت به برنامه
  . کند را جستجو می  FTP  گوفر و آرشيوهایخبری، منوهای 

جستجويی  شوند و در اصل موتور  گاه اينترنت به کار برده می برخی از موتورهای جستجو برای تنها يک وب
   . کنند گاه را جستجو می گاه هستند که تنها محتويات همان وب اختصاصی آن وب
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  آماده سازی و تنظيم مواد کتابخانه 

انجام می  برای فهرست نويسی و رده بندی مواد در کتابخانه در اصطالح کتابداری، مجموع کارهايی که     
کتابها و اسناد و مدارک  با سازماندهی مواد، همه   .دهند، آماده سازی و تنظيم يا سازماندهی مواد می گويند

                                           .ديگر، با نظم و ترتيب اصولی و ويژه در کتابخانه ها قرار می گيرند
است کتابداران  بنابراين الزم . مساله آماده سازی يا سازماندهی مواد، اهميت و اولويت ويژه ای پيدا می کند    

جهانی، با هدف يکسان سازی  از همه يافته ها و نوآوريها و قواعد و دستورات به کار رفته در امر سازماندهی 
  : سازماندهی مواد شامل موارد ذيل است  . به کار ببرند ، آگاهی يابند و در صورت لزوم و امکان، آنها را

  :سازماندهی مواد    
    
  :     فهرست نويسی مدرک.  ٢  رده بندی مدرک.  ١ 
گيهای  ضعيت نشر،عنوان، صفحه ها و ديگر ويژه    شامل نام مولف، نام کتاب، و( توصيفی   .٢-١  

           )فيزيکی
  )رنده موضوعها و مشخصات شناسه ها يا پديد آورندگان اثر و عنواندربرگي( تحليلی . ٢-٢  

  رده بندی چيست ؟ 
در کنار هم  در سوپر مارکت ها يا فروشگاهها نوعی رده بندی وجود دارد که همه کاال های مشابه و مرتبط را 

در يک . د پيدا کنندخواهن در قفسه ها مرتب می کند، طوری که مشتريان براحتی می توانند آنچه را که می 
است که نشانه واحدی ايجاد می کند که  نظام رده بندی به اين دليل مهم . کتابخانه اين هدف اهميت بيشتری دارد

اين شماره کار کاربران کتابخانه را برای يافتن منابع در  . محل قرار گرفتن منابع در قفسه ها را نشان می دهد
نظامهای رده بندی . موضوعات مشابه در قفسه در کنار هم قرار می گيرند  قفسه ها راحت تر کرده و منابعی با

نظام رده بندی . ها طراحی شده است اما دو نظام در سطح جهان مقبوليت تمام يافته است مختلفی برای کتابخانه 
     .ديويی و نظام رده بندی کتابخانه کنگره 

  فهرست نويسی چيست ؟ 
اداره  : مانند عام، دامنه گسترده ای دارد و بسياری از فعاليتها و کارهای کتابخانه  فهرست نويسی به معنای    

فهرست نويسی،  برنامه ريزی و تعيين مراحل کار، برگزيدن و تهيه ابزار و مواد کار ( کار فهرست نويسی 
تابخانه، نگهداری ديگر کارهای ک سرپرستی کارکنان و تعيين نوع کار آنان ، هماهنگی کار فهرست نويسی يا 

نويسی توصيفی، فهرست نويسی تحليلی و  ، نگهداری آمار و تهيه گزارش، فهرست ) فهرستها، برگه آرايی 
  .همانند آنها را در برمی گيرد

کتابخانه  مجموعه اطالعاتی که از يک کتاب يا ماده " فهرست نويسی به معنای ويژه، دامنه محدودی دارد،   
استثنای شماره و نشانه  به  ) از قواعد و قوانين دقيق و استاندارد در برگه فهرست نويسیای ، با بهره گيری 

فهرست نويسی کتابها و ديگر مواد کتابخانه  ." نوشته می شود، فهرست نويسی ناميده می شود) های رده بندی
  : بخش استفهرست نويسی برگه ای دارای دو  . به نوع کتابخانه و هدف و حدود آن بستگی دارد

  فهرست نويسی توصيفی .  ١ 
    فهرست نويسی تحليلی.  ٢ 

 هدف فهرست نويسی
تا از آن راه بتوان  هدف عمده و اساسی فهرستنويسی، سازمان دادن به مجموعه مواد و منابع کتابخانه است      



  . کتابهای موردنياز را از ميان مجموعه موجود سريعتر و ساده تر بازيابی کرد
و قواعد آن ،  فهرست نويسی دانش يا فنی است که فهرست نويسيان متخصص و ورزيده، به کمک قوانين        

پردازند و پايه کار را بر  به تجزيه و تحليل شکل ظاهری و محتوای يک يک کتابها و سند های کتابخانه می 
پس از ثبت . قرار می دهند اد عنوانهاوموضوعهای کتابها و اسن  شناسايی دقيق و درست پديدآورندگان،

مجموعه کتابخانه گرد می آورند و  اطالعات به دست آمده در برگه ها، آنها را با نظم و ترتيب ويژه ای ، در 
  . کتابها را نيز برهمين پايه تنظيم می کنند

جود آمده، در و هدف فهرست نويسی اين است که ، خواننده يا پژوهشگر مراجعه کننده ، در سايه نظم به      
  : کوتاهترين زمان ممکن بتواند 

  . با دانستن نام مولف ، عنوان کتاب يا موضوع، به کتاب مورد نظر خود، دسترسی پيدا کند. ١ 
  .موضوعهای خاص و مشابه مورد نياز خود را در کنار هم بيابند.  ٢ 
  .به همه آثار يک مولف، يک جا و زير نام او، دسترسی يابد.  ٣ 
رسيدن به  ، برای )مانند ويرايش، چاپ، محتوا، کتابنامه و غيره ( از ويژ گيهای آمده در برگه های کتاب  . ۴ 

  (1377 :مجيدی .( هدف خود و تصميم گيری کمک بگيرد
 روش کار

ين ابتدای نام الت بعنوان مثال بدين ترتيب که دوحرف .بدليل راحتی کاراز حروف التين استفاده شده است        
در مواردی که در . گرديده است تمامی رشته هايی که درمقطع کارشناسی ارشد ودکترا دانشجو دارد، انتخاب 

از سه حرف   ،)   Phylosophy   ,   Physics (  دو يا سه حرف اول تشابه وجود دارد، مانند فيزيک وفلسفه 
ی از دو حرف مشابه اول و حرف غير مشابه فيزيک يعن برای   PHS برای فلسفه، و    PHl . استفاده شده است

نيز به همين ترتيب عمل )  Geography , Geology (زمين شناسی چهارم استفاده شده و در مورد جغرافيا و 
    .برای زمين شناسی  GEL   حغرافيا و برای GEG   يعنی. شده است

. انجام می گيرد شروع می شود کد گزاری  سپس بعد از اين حروف با استفاده از اعداد طبيعی که از يک       
شماره، تاريخ دفاع نيز آورده می  و قديمی ترين پايان نامه موجود در همان رشته عدد يک می گيرد و در زير 

ترتيب تاريخ دفاع بر روی قفسه ها چيده می  شود و به اين ترتيب تمامی پايان نامه ها به تفکيک رشته، و به 
مواقعی که نياز به ارائه آمار وجود دارد، براحتی می توان به  ر اين کار اين است که در از مزايای ديگ. شوند

.( مراجعه نمود و مثال تعداد پايان نامه های رشته مورد نظر را ارائه داد آخرين شماره موجود بر روی قفسه 
  )انتهای طرح آمده است جدول رده بندی مذکور در 

  : پايان نامه شماره بازيابی   يک نمونه از
 ١٢  CH 
 ١٣ ٧٨   

     ) index (نمايه 
منظور کمک به  هايی است که به  نظام يافته مدخل) ليست(سازی بريتانيا، نمايه سياهه  طبق استاندارد نمايه

  .شود استفاده کنندگان در جايابی اطالعات يک مدرک ساخته می
يا چند  ها و ديگر مطالب يک  های مهم، اساسی، نام ها و واژه به عبارت ديگر نمايه، فهرستی از موضوع  

آنهاست که اين مطالب  های  يا ساير منابع اطالعاتی با ارجاع جاينما به منابع يا صفحه   ها های مجله کتاب، مقاله
     .استفاده کننده يا کاربر است در واقع نمايه خط ارتباطی بين منابع اطالعاتی و . در آنها واقع شده است

 سازی نمايه
. سازی گويند نمايه ، عمل توصيف يا شناسايی محتوای موضوعی يک مدرک را     ۵٩۶٣طبق استاندارد ايزو      

به منظور سازماندهی  در واقع، ثبت و ضبط محتوای اطالعاتی مدارک با استفاده از روشهای گوناگون 
سازی يعنی  عبارت ديگر، نمايه به ) ١٣٨٠روزی، نو(   . سازی گويند اطالعات به قصد سهولت بازيابی را نمايه

موضوعی آنها برای بازيابی در  ها يا اصطالحات به مدارک به منظور توصيف محتوای  تخصيص واژه
   . است سازی اصوًال آماده کردن مدرک برای بازيابی  هدف نمايه. مراحل بعد
 سازی مراحل نمايه

  :مراحل نمايه سازی 
  وع مدرک تعيين موض -     ١ 
 بازنمود مفاهيم مدرک به کمک توصيفگرهای اصطالحنامه   -   ٢ 
                           ثبت و ضبط اطالعات   -   ٣ 
  )٢۵٣۶سن ويل، (بازبينی نهايی    -   ۴ 



  : شود تقسيم می های مختلف  سازی به دسته ها، نمايه با توجه به نوع مدرک و نحوه ترکيب کليدواژه
 سازی کتاب نمايه  • 
 سازی نشريات ادواری نمايه  • 
 سازی اينترنت و وب نمايه  • 
 سازی آزاد نمايه  • 
 ساير  • 

    شناسی مرجع
نهايتا فرايند  شناسی را شامل شناخت منابع مرجع، بخش مرجع، کتابدار مرجع،کار مرجع و  می توان مرجع
  .مرجع دانست 

خواننده از ابتدا تا  اند و هيچگاه  ای تهيه شده پاسخگويی به سواالت لحظهمنابع مرجع منابعی هستند که برای 
اين منابع به . مرجع مراجعه می کند خواند بلکه در پی پرسشی که برايش پيش آمده به منابع  انتهای آن را نمی

     .دشوند و در بخش مرجع نگهداری می شون نمی دليل استفاده همگانی و هميشگی معموال امانت داده 
نوع سوالی  کتابدار مرجع فردی است با روابط عمومی قوی، اخالق خوش و باحوصله جهت پاسخگويی به هر 

  . شود که از جانب مراجعان مطرح می
 خدمات مرجع

  :می توان به سه گروه تقسيم کرد  با توجه به عوامل باال خدمات مرجع را
  خدمات مرجع پايه ) الف 

اين حداقل  است که هر کتابخانه ای می کوشد تا به مراجعه کنندگان خود ارائه دهد و منظور خدمات مرجعی 
  .خدماتی است که در بخش مرجع ارائه می شود

  خدماتی که عموما ارائه می شود ) ب 
  امانت بين کتابخانه ها                  
  حفظ و نگهداری منابع                   
  زش مراجعه کنندگان آمو                  
  ...گردش در کتابخانه و                   

 خدماتی که گاه به گاه اجرا می شود) ج 
  نمايش نشريات جاری                   
  تهيه فتوکپی                   
  ارائه خدمات ترجمه         

 خدمات مرجع و گروه های خاص

 گروههای قومی) الف
  ابخانه بايستی برای ارائه خدمات ويژه به اين گروه ها تدابير زيررا بينديشدبخش مرجع کت    

  تهيه مراجع عمومی و اختصاصی خاص  •
  مسلط بودن کتابدار مرجع به زبان و فرهنگ گروه قومی خاص  •
  تهيه وسايل خاص برای بازيابی اطالعات از جمله برگه دانها و بايگانی های اطالعاتی  •
گروههای خاص دارد  بخش مرجع بايد بکوشد که مبادا ندانسته در گفت و شنودهايی که با افراد  کتابدار •

  .موجب آزار و رنجش آنها را فراهم نياورد
    
  بيسوادان و نوسوادان ) ب  

 بخش مرجع بايستی برای ارائه خدمات به اين گروه ها تدابير زيررا بينديشد
  تقويت کتابخانه های مدارس  •
 تقويت کتابخانه های روستايی •
 استفاده از منابع ديداری و شنيداری •
  معلولين ) ج
  ارائه خدمات مرجع به معلولين در گرو دو مسئله است  •
  فراهم آوردن دستيابی آسان به امکانات کتابخانه  •
نها که بايستی مورد آ شناخت نيازهای اطالعاتی استفاده کنندگان معلول کتابخانه و محدوديتهای جسمانی  •

     .توجه قرار گيرد
  رسالت بخش مرجع کتابخانه 

بالقوه از  رسالت بخش مرجع کتابخانه آن است که با تنوع خدمات خود مواد کتابخانه و استفاده کنندگان      



مرجع خدمات  . بهم نزديک کند که نيازهای اطالعاتی به گونه ای موثر بر آورده شود  کتابخانه را آنگونه
کتابخانه پرسشهای مطرح  در ساعات تعطيلی . حضوری درتمام ساعاتی که کتابخانه باز است ارائه می شود

برای ارائه خدمات با کيفيت تعداد . شود شده از طريق پست الکترونيکی دريافت و در روز بعد پاسخ داده می 
  .می پردازند کافی کتابدار مرجع حرفه ای در بخش مرجع به خدمت 

  کارکنان بخش مرجع 
مراجعان  کارکنان حرفه ای و نيمه حرفه ای شاغل در بخش مرجع به عنوان رابطی بين منابع کتابخانه و   

 عمل می کنند
  :برای چنين کاری با اهميت است که کارکنان اين بخش 

  .از دانش مربوط به مواد و خدمات کتابخانه برخوردار باشند  )الف  
  .و به گونه ای حرفه ای پذيرای مراجعان باشندصميمانه     )ب  
  .بتوانند به گونه ای موثر با مردم به تبادل پيام بپردازند    )پ  
  .برای پرداختن به پرسش های محرمانه يا حساس از خرد و احتياط الزم برخوردار باشند    )ت  
          متبحرباشند موقعيت های استثنايی  برای قضاوت و تفسير سياست ها و خط مشی ها در رسيدگی به    )ث  

  بخشهای کتابخانه 
  بخش خدمات فنی - الف   
  مجموعه سازی  - ١  
  سازماندهی مواد  -  ٢ 
  بخش خدمات عمومی - ب   
  مرجع  - ١ 
  امانت  - ٢ 
  زيراکس  - ٣ 

  بخش مجالت  - ج 
  مجالت فارسی و التين  - ١ 
  ای سازمانهای داخلی و بين المللیخبرنامه ها و بولتن ه - ٢ 
  گزارشهای دوره ای سازمانهای مختلف دولتی - ٣  
  روزنامه ها  - ۴  

  )سمعی و بصری(شنيداری  - بخش ديداری  -د 
 خدمات فنی بخش

  مجموعه سازی  - ١ 
محققان،  به نياز  انتخاب ، سفارش و فراهم آوری منابع اطالعاتی و نيز بهنگام نمودن اين منابع با توجه      

بين المللی کتاب ، و  متخصصان و همچنين بهنگام نمودن منابع از طريق کارگزاران ، نمايشگاههای داخلی و 
وظايف بخش مجموعه سازی است  سازمان بين الملی از جمله   ناشر داخلی و خارجی و  همکاری و ارتباط با

  : گيرد  تهيه منابع در کتابخانه به روشهای زير انجام می. 
  خريد منابع بصورت ارزی  - الف   
  خريد منابع بصورت ريالی  - ب   
  خريد منابع از طريق کوپن يونسکو  - ج   
  مبادله يا اهدا  -د   
  سازماندهی مواد  - ٢ 

آماری ، ورود  شنيداری ، نمايه سازی اسناد و مدارک طرحهای  -فهرست نويسی کتابها و مواد ديداری        
  .طالعات به کامپيوتر ، برگه آرايی و آماده سازی منابع دراين بخش انجام می گيرد ا
نرم . می کنند        درحال حاضر بعضی ازکتابخانه به طور همزمان از هر دو سيستم دستی و رايانه ای استفاده   

سيستم جامع اطالع رسانی  که يک کتابخانه ها ، نرم افزار سيمرغ نام دارد    از   افزار مورد استفاده در بعضی
سازی و بازيابی اطالعات برخوردار می  است و از قابليت بااليی در ذخيره   WAN در شبکه های گسترده 

   . باشد
کتابخانه بر  اطالعات کليه منابع کتابخانه ها وارد اين بانک اطالعات شده و با توجه به قرارگرفتن اطالعات      

   . می باشد ترنت امکان کاوش منابع کتابخانه بدون حضور در محل نيز ميسر روی شبکه جهانی اين
  بخش خدمات عمومی 

  مرجع  - ١ 
. است  هدف از ارائه خدمات مرجع ، کمک به مراجعه کننده برای دستيابی به اطالعات مورد نظر وی      

کليه منابع  ن در زمينه خدمات مرجع بعنوان مهمترين واحدتخصصی موظف به پاسخگويی به مراجعا



ساير مراکز  آگاهی در زمينه منابع موجود در کتابخانه مرکز و . گردآوری شده در کتابخانه می باشد 
يافتن اسناد و مدارک  تخصصی ، ياری رساندن به مراجعين جهت جستجو در رايانه و برگه دان کتابخانه و 

  . اين بخش می باشد  مورد نياز و استفاده از منابع مرجع از جمله وظايف
 بخش خدمات عمومی

  امانت  - ٢ 
بدو ورود به  بخش امانت با توجه به آيين نامه کتابخانه انجام وظيفه می کند و راهنمايی کلی مراجعان در     

ورود اطالعات  صدور کارت عضويت ، ورود اطالعات مربوط به اعضاء و . کتابخانه را نيز عهده دار است 
اين بخش به شمار می  انت و بازگشت کتابها در پايگاه امانت نرم افزار کتابخانه از ديگر وظايف مربوط به ام

  . رود 
 بخش خدمات عمومی

  زيراکس  - ٣ 
نياز به تهيه  اکثريت قريب به اتفاق مراجعانی که برای کسب اطالعات به کتابخانه ها مراجعه می نمايند      

داده های آماری و اعداد  د دارند و با توجه به اينکه بيشتر منابع کتابخانه حاوی فتوکپی از منابع مورد نياز خو
مراجعان ايفا می کند و اين بخش جزء  و ارقام می باشد ، ارائه خدمات زيراکس نقش عمده ای در رفع نيازهای 

  . فعالترين بخشهای کتابخانه ها محسوب می شود 
 بخش مجالت

  : زير است  اين بخش در برگيرنده منابع
  مجالت فارسی و التين  - ١ 
 خبرنامه ها و بولتن های سازمانهای داخلی و بين المللی - ٢ 
  گزارشهای دوره ای سازمانهای مختلف دولتی - ٣  
  روزنامه ها - ۴  

  )سمعی و بصری(شنيداری  - بخش ديداری 
پوستر ، نمودار  رچاپی مانند عکس ، نقشه ، اين بخش ، وظيفه گردآوری ، سازماندهی و اشاعه مواد غي        

. را برعهده دارد ... کاست و  ، اساليد ، ميکروفيلم ، ميکروفيش ، فيلم ويديويی ، فالپی ، ديسک فشرده ، نوار 
بيشتر مواد  . اين بخش نگهداری می شود مربوط به فعاليتها نيز در ... مجموعه عکسها ، فيلم های ويديويی و 

سازمانهای داخلی و بين المللی و کشورهای مختلف دنيا در قالب  اطالعات آماری ارائه شده توسط اين بخش را 
  . تشکيل می دهند ... فشرده و  نمودار ، ميکروفيلم ، ديسک 

ديسک فشرده  شنيداری عنوان فيلم ويديويی ،  - در راستای وظيفه آموزشی کتابخانه ها ، بايد بخش ديداری      
گردآوری نمايد که با استفاده  را ... ت آموزش زبان انگليسی ، آموزش نرم افزارهای کامپيوتری و و نوار کاس

اعضای کتابخانه بتوانند ... ) صوت و  رايانه ، ويديو ، تلويزيون ، ضبط ( از تجهيزات موجود در اين بخش 
العات کتابشناختی کليه مقاالت ، حاوی اط کاوش رايانه ای نمايه نشريات که . از آنها بهره برداری نمايند 

از مهمترين خدمات اطالع رسانی اين بخش به  مجالت و کتابهای معتبرحوزه های مختلف در دنياست 
                                   .مراجعان می باشد 

حاوی  ه يکی ديگر از کاربردی ترين بانکهای اطالعاتی موجود دراين بخش، بانک اطالعاتی نمايه است ک  
قابليت جستجو از  اطالعات مربوط به کليه مقاالت مندرج در مجله ها و روزنامه های فارسی می باشد و 

   . را دارد... طريق عنوان، نويسنده ، موضوع و 
 خدمات بخش ادوارى

  :بسته به نوع و اندازه آتابخانه خدمات زيردر بخش ادوارى ها انجام مى شود 
  استفاده از ادوارى ها در سالن آتابخانه                     • 
  خدمات مرجع                     • 
  خدمات تحويل مقاله                     • 
  خدمات امانت ادوارى ها                      • 
  خدمات تكثير مقاله                     • 
  خدمات ترجمه                      • 
  خدمات آگاهى رسانى جارى                     • 
  خدمات نمايه سازى و چكيده نويسى                     • 

 خدمات چکيده نويسی
بسيار با اهميت  به دليل حجم عظيم انتشارات در همه شاخه های علوم تحليل موضوعی متون چاپ شده      

بازيابی مدرک را تسهيل می  ای از آن تحليل موضوعی و استخراج محتوای مدرک، تهيه چکيده . گشته است
  . بوده و رديابی مدارک را ممکن می سازند و توصيف های کتابشناختی همراه   ارجاع ها  چکيده ها با. نمايد



اين . می کنند موسسه های چکيده نويسی بزرگ چکيده نامه هايی درحوزه های موضوعی گوناگون تهيه      
با نياز اطالعاتی خود  و متخصصان کمک می نمايد که درباره مرتبط بودن مقاله   ژوهشگرانچکيده ها به پ
به مطالعه چکيده ای از آن بسنده  همچنين تصميم بگيرند که آيا مقاله اصلی را تهيه کنند يا تنها . تصميم بگيرند

     .نمايند
 خدمات نمايه سازی ادواريها  
و يا  ساخت يافته محتوای ادواری ها   يه ادواری است که به طور منظم ونمايه نامه نوعی نشر          

سازی که معموال  موسسه های خدمات نمايه . سايرمدارک را در حوزه های موضوعی خاص نمايه می کند
نمايه نامه ها را تهيه و منتشر می  سازمان های علمی يا شرکت های تجاری در زمينه های تخصصی هستند 

  . کنند
نامه و نمايه  بخش ادواری ها بايد به موازات اشتراک مجله های موردنياز کاربران خود تعدادی از چکيده        

چکيده نامه ها و نمايه  به طور معمول . نامه های مهم و معتبر مرتبط با مجله های اشتراکی را خريداری کند
فصلنامه انتشارمی يابند از اين رو بايد  ه يا نامه ها جزو منابع ادواری محسوب می شوند که به صورت ماهان

  . آنها را نيز مشترک شد
 خدمات ترجمه

فهرست  برای کاربرانی که زبان خارجی خاصی را نمی دانند کتابخانه می تواند امکان ترجمه صفحات     
  .مندرجات ادواريها ، چکيده ها و يا اصل مقاله را فراهم کند

کافی به زبان  ينه افراد متقاضی و با استفاده از کارشناسان درحوزه مربوطه که تسلط اين امر بايد با هز       
باشد اين پرونده شامل  پرونده مخصوص مترجمان بايد در بخش ادواری ها موجود . خارجی دارند انجام گيرد

اساس هريک از نمايه الفبايی بر  نام و نشانی و حوزه ی موضوعی و زبانی که آنها تخصص دارند و نيز يک 
می توان نام و نشانی مترجمان مورد  در صورت مراجعه کاربران و درخواست ترجمه . اين موارد است

     .را به کاربران خود ارائه می دهد نظررا به آنها ارائه داد البته کمتر کتابخانه ای اين نوع خدمات 
 تهيه فهرست مندرجات

های  که يک فتوکپی از فهرست مندرجات هر شماره از نشريه اين امر به اين صورت انجام می گيرد     
اين ساده ترين  . دريافتی تهيه شده و درتابلو اعالنات کتابخانه نصب يا بين کاربران عالقمند توزيع می شود

طور منظم و بر اساس عالئق  کتابخانه می تواند خدمات فهرست مندرجات را به  .شکل ارائه خدمت می باشد
همه مجالت تازه دريافتی فتوکپی تهيه  دراين صورت در پايان هر ماه از . ه صورت ماهانه ارائه دهدافراد و ب

  . عنوان مشخص برای افراد ارسال می شود شده و در قالب يک يا چند نسخه به شکل يک نشريه و با 
گسترده به  سريع و  با توجه به افزايش انتشارات در دهه های اخير و نياز پژوهشگران برای دسترسی     

نيست دراين زمينه خدمات  اطالعات واضح است که روش های آگاهی رسانی به شيوه های معمول ديگر کافی 
  .کارگزاران انجام می پذيرد و ازسوی ناشران و )  online )آگاهی رسانی جاری به صورت پيوسته 

 خدمات تحويل مقاله
های موسسه  ق مرکز تهيه مدارک کتابخانه بريتانيا مرکز پخش مقاله اين برنامه که چندين دهه است از طري     
 UMI   بيشتری يافته است عموميت  ١٩٩٠و موسسه ی اطالعات علمی انجام می گيرد از دهه.  
ايفا می  مرکزتهيه مدارک کتابخانه بريتانيا نقش مهمی را در خدمات تحويل مدرک در سطح بين المللی       

بيش از سه ميليون  انه هر ساله با بيش از پنجاه هزار ادواری و حدود يک ميليون ميکروفرم به اين کتابخ .کند
  .متقاضی پاسخ می دهد

اين طرح ها  امروزه کتابخانه های بزرگ ، بنگاه های کتابشناختی ، کارگزاران و فروشندگان نشريه ها در       
     .پذير می باشد ضيان از طريق اينترنت نيز امکان امروزه خدمات تحويل مقاله به متقا. مشارکت دارند

 استفاده از ادوارى ها در سالن آتابخانه
  دسترسى مستقيم ) الف

و منابع  با ورود به سالن آتابخانه ، افراد مى توانند آزادانه قفسه هاى مجله ها را مورد بازديد قرارداده      
  . مورد نياز خود بيابند

  شده دسترسى آنترل ) ب
انبار جداگانه  برخى آتابخانه ها ، دوره هاى گذشته ادوارى ها را آه معموال صحافى شده است درسالن يا       

  . گذشته استفاده آنند اى قرار مى دهند آاربران می توانند با راهنمايى آتابدار از مجموعه دوره هاى 
 خدمات امانت ادواری ها

استفاده  ی ها را به امانت نمی دهد بلکه تمايل دارند از آنها در داخل کتابخانه کتابخانه ها معموال ادوار      
و يا چند مقاله از  کاربران معموال يک مقاله از يک نشريه :آنها برای اين کار داليل زير را ارائه می کنند. شود

  .يا کپی مقاله را تهيه کنند يک مجله صحافی شده را الزم دارند و می توانند آن را در کتابخانه مطالعه نموده 
بيند نمی توان جای  شماره های گذشته نشريه ها معموال قابل جايگزين نيست و چنانچه گم شود و يا آسيب         



 آن را پرکرد
شدن و گم شدن  چون شماره های جديد نشريه ها معموال بيشتر مورد استفاده قرار می گيرد احتمال خراب       

و کارکنان بخش ادواری بوجود  گم شدن اين پيايندها می تواند مشکالتی را برای کاربران . ر استآنها نيز بيشت
  .آورد

 کتابخانه های مهم ايران
  کتابخانه ملی ايران 

. گرفته شد شمسی با افتتاح دارالفنون کتابخانه ای برای آن در نظر  ١٢٣١قمری برابر با  ١٢۴٨در سال    
در . ملی را تشکيل می دهد  بعدٌا به کتابخانه عمومی معروف گرديد هسته اوليه کتابخانه مجموعه اين کتابخانه 

کتابخانه ديگری به نام کتابخانه ملی به  شمسی در کنار کتابخانه دارالفنون  ١٢٧٧قمری برابر با  ١٣١۶سال 
عمومی معارف آغاز به کار  شدند و به نام کتابخانه هجری دو کتابخانه در هم ادغام  ١٣٢١در سال . وجود آمد 

کوچکی که در ابتدا برای موزه ايران باستان در نظر گرفته شده بود با  شمسی ساختمان  ١٣١۶در سال . کرد 
   . عمومی معارف به نام کتابخانه ايران گشايش يافت گرفتن مجموعه کتابخانه 

ملی اداره می  اساسنامه ای کتابخانه  کتابخانه ملی ايران زير نظر مستقيم رياست جمهوری و طبق مقررات   
سازمان دهی و اشاعه  گرد آوری ، حفظ و نگهداری : شود و از جمله وظاييف کتابخانه ملی ايران عبارتند از 

متعلق به ايرانيان خارج از  و غير مکتوب در ايران و يا ) چاپی و خطی ( اطالعات مربوط به آثار مکتوب 
  .ن کشور و تدوين شناس ملی ايرا

    فهرست کتابخانه ها و مراکز پژوهشی داخل کشور
 کتابخانه ملی ايران  • 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه تربيت مدرس  • 
 کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران  • 
 کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران  • 
 کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی  • 
  ن قدس رضویکتابخانه آستا  • 
 کتابخانه آيت اهللا مرعشی نجفی  • 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شريف  • 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اميرکبير  • 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی  • 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ايران  • 
 دانشگاه فردوسی مشهدمرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی   • 
 کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شيراز  • 
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گيالن  • 

 فهرست کتابخانه ها و مراکز پژوهشی خارج کشور
                     http://www.loc.go                  کتابخانه کنگره اياالت متحده    • 
                                http://www.bl.uk                                          بريتانياکتابخانه   • 
                             http://www.bnf.fr                                 کتابخانه ملی فرانسه  • 
 http://www.kfnl.org.sa                                 کتابخانه ملک فهد  • 
 http://www.bibalex.org                         کتابخانه اسکندريه مصر  • 
 http://www.nlm.nih.gov        کتابخانه ملی پزشکی اياالت متحده  • 
 http://www.nal.usda.gov     کتابخانه ملی کشاورزی اياالت متحده  • 
 http://www.nla.gov.au                            کتابخانه ملی استراليا  • 

  انجمن های تخصصی کتابداری و اطالع رسانی ايران
 انجمن کتابداری و اطالع رسانی ايران  -   • 

http://ilisa.ir 
  انجمن کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ايران -   • 

http://imlan.net 
    دانشجويي کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه تهران-انجمن علمی -   • 

http://liber.ir 
    انجمن های تخصصی کتابداری و اطالع رسانی جهان

 http://www.ala.org/   -  فدراسيون بين   -                                                  انجمن کتابداران آمريکا



        http://www.ifla.org المللی انجمن ها و موسسات کتابداری و اطالع رسانی 
                                                                           و اطالع رسانی آمريکا  انجمن فناوری - 
 http://www.asis.org              
  انجمن کتابداران انگليس - 
  انجمن کتابخانه های اختصاصی - 
  انجمن کتابداری موسيقی  - 
  انجمن کتابداران پزشکی - 
  انجمن کتابداران کانادا - 
  انجمن کتابداری و فناوری اطالعات - 
  تئاتر انجمن کتابداری هنر و - 
  اتحاديه بين المللی کتابداران آموزشگاهی - 
  انجمن کتابداران استراليا - 

 


