
  ّی ایران هاي کتابشناسی مل نوین پیشنهادي براي شناسه شکل

  1دکتر مرتضی کوکبی

  چکیده
» قواعد فهرستنویسی انگلـوامریکن « سطح توصیف فهرستنویسی   3در این نوشته به عناصر مندرج در        

هـاي   اشاره گردیده و نشان داده شده که کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران در فهرستنویسی کتـاب           
هاي فهرسـت   چون برگه. سی گاه از سطح دوم و گاه از برخی عناصر سطح سوم استفاده کرده است     فار

حـال سـاده    اي نوین و در عـین  مؤلف شیوه. ها مورد استفاده است   کتابخانۀ ملی در همۀ انواع کتابخانه     
ربرد داشـته  توانـد کـا   ها می براي فهرستنویسی در سطح اول و دوم پیشنهاد کرده که در انواع کتابخانه         

  .باشد
قواعد فهرستنویـسی انگلـوامریکن، فهرستنویـسی توصـیفی، فهرستنویـسی سـطح اول،          : ها  کلیدواژه

  فهرستنویسی سطح دوم، فهرستبرگه، سطح توصیف، کتابشناسی ملی ایران

  مقدمه
 هست 1.0D3 و 1.0D1 ،1.0D2هاي  سه قاعده با شماره» قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن  «در کتاب   

براي هریک از این سـه سـطح   . ها، سه سطح براي توصیف کتابشناختی در یک فهرستبرگه ارائه شده            در آن که  
ّاقل عناصر اطّالعاتی که در هر فهرستبرگه باید جاي داده شوند مـشخص   اند حد ّب ارائه شده    که از ساده به مرک    

اي، بـر حـسب سـطح تفـصیلی کـه       حسن استفاده از این سطوح این است که فهرستنویس در هر کتابخانـه    . شده
داند که باید چه عناصري را در کتاب مورد فهرستنویسی جستجو نماید و به این ترتیب، کار  کند می انتخاب می

رسـد کـه     نظر نمی به. شود فهرستنویسی بنیادي تا حدود زیادي، از یک سو آسان و از سوي دیگر، یکدست می     
هـاي   ّی ایران که یکی از مراجـع معتبـر بـراي رونویـسی از فهرسـتبرگه            شده در کتابشناسی مل     فهرستنویسی انجام 

نگارنده بـر آن اسـت ایـن عـدم پایبنـدي را نـشان دهـد و        . آماده است چندان پایبند به این سطوح تفصیل باشد        
ّـی ایـران کـه بـه صـورت       هـاي کتابـشناسی مـل    ّی براي استفاده از دو سطح پیشنهادي اول و دوم در شناسه      حل  راه
  .هرستبرگۀ کامل هستند، پیشنهاد کندف

  »قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن«سطوح تفصیل در 
  :سطوح تفصیل در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن به شرح زیراند

»1.0D1   کم، عناصري را که در نمونـۀ زیـر         براي نخستین سطح توصیف، دست    :  نخستین سطح توصیف
  :تنظیم شده است بگنجانید

در صورتی که از نظر شکل یـا تعـداد بـا سـرعنوان شناسـۀ اصـلی       (رح نخستین پدیدآور ش/ عنوان کامل 

                                                
  .رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشيار گروه كتابداري و اطالع. ۱



ـ جزئیات ویژه مادي . شرح ویرایش ـ ). که سرعنوان شناسۀ اصلی موجود نباشد       تفاوت داشته باشد یا در صورتی     
ـ شماره ).ها( یادداشتـ.ـ تعداد جلد یا صفحه ) .و جز آن(، تاریخ نشر )و جز آن(ـ نخستین ناشر ) .یا نوع انتشار(

  ».استاندارد
دهـد کـه    اگرچه وجود این کلمه نـشان مـی  . در قاعدة باال است» کم دست«نکتۀ قابل ذکر، وجود کلمه    

عناصر پیشنهادي، کمترین عناصر الزم براي گنجانیدن در این سطح از توصیف هستند، اما بـراي ایـن کـه ایـن                   
توان بطور قراردادي، تنهـا عناصـر پیـشنهادي در ایـن      قرارداد میسطح را بتوان به شکلی یکدست مورد استفاده       

» )یا نوع انتشار(ّي  جزئیات ویژة ماد«همچنین . ها در این سطح نگنجانید     سطح را برگزید و عنصري افزون بر این       
 ارائه شده، تنها براي توصیف مـواد » قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن«  کتاب 79مطابق توضیحی که در صفحه   

ّی ایران که عمدتاً  به این ترتیب، این عنصر اطالعاتی در کتابشناسی مل. جغرافیایی و پیایندها به کار خواهد رفت
  .پردازد کاربردي نخواهد داشت به کتاب می

دهد که با پیروي از الگوي پیـشنهادي   شود نشان می   مثالی که در زیر از کتابشناسی ملی ایران آورده می         
که بحث در این نوشـته صـرفاً پیرامـون فهرسـت      به دلیل این. کند تبرگه چه تغییراتی پیدا میدر این سطح، فهرس   

ّ از  اعـم (هاي مختلـف در فهرسـتبرگه     هاي مورد استفاده، فهرست تحلیلی و شماره        توصیفی است، در همۀ نمونه    
  :اند حذف شده) هاي سفارش فهرستبرگه بندي و شماره هاي رده شماره

  رضائیان، علی
دانشگاه تهران، دانشکده : ـ تهران.علی رضائیان/ زیه و تحلیل و طراحی سیستمتج

  .1373مدیریت، 
  )12انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ (ـ .ّر، جدول، نمودار مصو.:  ص230
  . ریال4500: بها

  Ali Rezaian. System Analysis and Design: پشت جلد به انگلیسی
  .کتابنامه

  بخش توصیفی یک فهرستبرگه از کتابشناسی ملی ایران. 1تصویر 

  :حال اگر فهرستبرگۀ باال در نخستین سطح توصیف نوشته شود، شکل زیر را پیدا خواهد کرد
  رضائیان، علی

دانـشگاه تهـران، تهـران، دانـشکده مـدیریت،          / تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم     
1373.  

  . ص230
  . ریال4500: بها

  Ali Rezaian. System Analysis and Design :پشت جلد به انگلیسی
  .کتابنامه

   در نخستین سطح توصیف1بازنویسی فهرستبرگۀ تصویر . 2تصویر 

».1.0D2   کم، عناصـري را کـه در نمونـه زیـر         براي دومین سطح توصیف، دست    :  دومین سطح توصیف
نخـستین شـرح   / عنـوان دیگـر  : دیگـر عنوان بـه زبـان   ]= نوع کلی ماده  [عنوان کامل   : تنظیم یافته است برگزینید   

نخستین شـرح پدیـدآور مربـوط بـه     / ـ شرح ویرایش  .هریک از پدیدآورهاي بعدي   ] تکرار نام [پدیدآور؛ شرح   
، تـاریخ  )و جـز آن (، نخستین ناشر )و جز آن (ـ نخستین محل نشر     ).یا نوع انتشار  (ـ جزئیات ویژه مادي     .ویرایش

شـرح پدیـدآور   / عنوان کامـل فروسـت  (ـ .دیگر جزئیات مادي؛ ابعاد   : ـ تعداد جلد یا صفحه    ) .و جز آن  (انتشار  
عنـوان فرعـی، شـماره اسـتاندارد     . المللـی فروسـت؛ شـماره فروسـت     مربوط به فروسـت، شـماره اسـتاندارد بـین         

  ».ـ شماره استاندارد).ها(ـ یادداشت).هاي فروست فرعی شماره] یعنی،؛[المللی فروست فرعی یا  بین



هـاي   معمـوالً در فهرسـتبرگه   » ابعـاد «ح توصیف نیز بهتر است توضیح داده شود کـه           در مورد دومین سط   
جزئیات ویژه مادي «طور که در مورد نخستین سطح توصیف نیز توضیح داده شد  شود و همان    فارسی نوشته نمی  

» ]نوع کلی ماده[«. نیز تنها براي توصیف مواد جغرافیایی و نشریات پیایندي به کار خواهد رفت        » )یا نوع انتشار  (
  .آید هاي فارسی مربوط به کتاب نمی نیز در فهرستبرگه

دهـد کـه     با عناصر اطالعاتی مندرج در دومین سطح توصیف نـشان مـی  1مقایسه فهرستبرگۀ تصویر شمارة     
تفاوت چندانی میان این دو وجود ندارد و درواقـع، سـطح فهرستنویـسی کتابـشناسی ملّـی بـسیار بـه دومـین سـطح                    

کند که فهرستنویسی کتابـشناسی    اما بررسی چند فهرستبرگه از کتابشناسی ملّی مشخص می        . زدیک است توصیف ن 
 از 334هـاي صـفحه    بـراي نمونـه، در یکـی از فهرسـتبرگه    . ملّی، چندان پایبنـد دومـین سـطح توصـیف نیـز نیـست          

  :استمورد بررسی، دو محل نشر و دو ناشر به شرح زیر داده شده ) 1375 (کتابشناسی ملّی
  .1373روزبهان، : مشعل؛ تهران: ـ اصفهان.

  :ّ نشر و نخستین ناشر را ارائه کرد، یعنی توان تنها نخستین محل درحالی که در دومین سطح توصیف، می
  .1373مشعل، : ـ اصفهان.

 از کتابشناسی مورد بحث، در منطقه وضـعیت نـشر،   492هاي مندرج در صفحه  یا در یکی از فهرستبرگه  
  :شوند  به شرح زیر دیده میدو ناشر

  .1374دفتر ویراسته، : تجربه: ـ تهران.
  :توان به صورت زیر ارائه نمود در حالی که مطابق دومین سطح توصیف، اطالعات را می

  .1374تجربه، : ـ تهران.
بـسامد انـواع عناصـر اطّالعـاتی کتابـشناختی در رکوردهـاي ملّـی        « با عنـوان  1374پژوهشی نیز که در سال  

ّـد ایـن مطلـب اسـت کـه فهرستنویـسی انجـام شـده درکتابـشناسی ملـی ایـران از              انجام شد مؤی  2»تابشناختی ایران ک
 فهرسـتبرگۀ منـدرج در   1412 در این تحقیق که بـر روي  .کند ّکر پیروي نمی الذ یک از دو سطح تفصیل فوق   هیچ

ــماره  ــه او (57ش ــشخص   ) 1365ّل  نیم ــد م ــام گردی ــران انج ــی ای ــشناسی مل ــه در  کتاب ــد ک ــد از 9/17 ش  درص
ّاقل در این تعداد، از نخستین سطح توصیف استفاده  دهد حد ها، عنوان فرعی وجود دارد که نشان می فهرستبرگه
ها فروسـت وجـود دارد، درحـالی کـه در نخـستین سـطح توصـیف،               درصد از فهرستبرگه   1/30در  . نشده است 

دهـد کتابـشناسی ملّـی از نخـستین سـطح توصـیف          ان می مواردي از این نوع که نش     . نوشتن فروست الزم نیست   
ّمـین   هـا دو   درصد از فهرسـتبرگه 03/40از سوي دیگر، در . فراوان است » مسعودي«کند، در تحقیق      استفاده نمی 

این اطالعات نیز بیانگر ایـن نکتـه اسـت    . شود ّ نشر دیده می ها دومین محل    درصد از فهرستبرگه   28/0ناشر و در    
  .کند شده در کتابشناسی ملی چندان از سطح دوم توصیف استفاده نمی ی ارائهکه فهرستنویس

»1.0D3 .شده در قواعد زیر را که  براي سومین سطح توصیف، تمام عناصر تنظیم: سومین سطح توصیف
قواعد «به عبارت دیگر، تمام قواعد موجود در کتاب . »توان براي اثر دردست توصیف به کار بست برگزینید می
رسد که اسـتفاده از ایـن     به نظر نمی  . توان در سومین سطح توصیف به کار برد         را می » رستنویسی انگلوامریکن فه

ّم که تفصیل فراوانی دارد در کتابشناسی ملّی ایران لزوم چنـدانی داشـته باشـد و ایـن سـطح، عمـالً در        سطح سو 
  .کتابشناسی ملّی مورد اعتناي چندانی قرار نگرفته است

توان نتیجه گرفت که فهرستنویسی انجام شـده در کتابـشناسی ملّـی     چه که در باال آمد می       ه آن با توجه ب  
ل دارد و در سطحی بین دومین و سومین سطوح، با تمایل بیشتر بـه سـوي            ایران، شباهتی بسیار اندك به سطح او

  .دومین سطح توصیف، قرار دارد

  اسی ملّی تمایز قائل شدچرا باید میان این دو سطح مختلف توصیف در کتابشن
ّمین سطح توصیف در کتابشناسی ملّـی نیـست و بهتـر      گونه که در باال ذکر شد نیازي به استفاده از سو            همان

                                                
  .۱۳۷۴مسعودي، . ۱



امـا چـرا بایـد میـان ایـن دو سـطح در       . است که در کتابشناسی ملّی از همان سطوح نخستین و دومین استفاده شـود        
توانـد پاسـخگوي    یل آن است که هرچند نخـستین سـطح توصـیف مـی        کتابشناسی ملّی تمایز قائل شد؟ نخستین دل      

هـاي کتابـشناسی ملّـی     ها ناچارند به این علـت کـه فهرسـتبرگه    هاي ایران باشد، این کتابخانه نیاز بسیاري از کتابخانه 
هـاي   نـه هـایی ماننـد کتابخا   کتابخانه. شوند، از این سطح استفاده کنند در سطحی میان دو سطح دوم و سوم ارائه می         

انـد از   هاي آموزشگاهی نیز که معموالً بودجۀ کمی در اختیار دارند احتمـاالً مایـل      کتابخانه. اند  مساجد از این گروه   
 5102، از مجمـوع  )83شـماره   (74نخستین سطح توصیف استفاده کنند؛ در حالی که در کتابشناسی ملّی نیمـۀ اول        

شـده، حتـی در    هـاي کودکـان اختـصاص داده    صد بـه کتـاب   در7/6 عنوان، یعنی حدود  346شده،    مدرك فهرست 
هـاي بزرگـساالن انجـام گردیـده از نخـستین        تر از فهرستنویسی کتـاب      ّ این عناوین نیز که ساده       فهرستنویسی خاص 

  :کند مثال زیر، این نکته را روشن می. سطح توصیف استفاده نشده است
  .1373محیط، : ـ تهران.نویسنده اصالن قزللو/ پرواز

  ).رنگی(مصور .: ص] 15[
  . ریال1000: بها

 .ب: گروه سنی

  هاي کودکان در کتابشناسی ملّی هاي مربوط به کتاب اي از فهرست توصیفی یکی از شناسه نمونه. 3 تصویر

  :آید  با استفاده از نخستین سطح توصیف تهیه شود به صورت زیر درمیهمین فهرستبرگهحال اگر 
  قزللو، اصالن

  .1373، ـ محیط.پرواز
  .ص] 15[
  . ریال1000: بها

 .ب: گروه سنی

   در نخستین سطح توصیف3 شماره تصویربازنویسی فهرستبرگۀ . 4 تصویر

شـده در همـین شـماره از کتابـشناسی ملّـی را تـشکیل         درصد از مـدارك فهرسـت  6/1ها نیز که  در مورد جزوه 
یـک از ایـن سـطوح     شوند نیـز از هـیچ   فهرستنویسی میبندي،  هاي رده هاي موضوعی و شماره   دهند و بدون سرعنوان     می

نمونـۀ زیـر از   . ها استفاده کـرد  توان از نخستین سطح توصیف براي آن    توصیف استفاده نشده؛ درحالی که به راحتی می       
  :دهد شده را با نخستین سطح توصیف نشان می همان شماره از کتابشناسی ملّی ایران، تفاوت فهرستنویسی انجام

  /اه درباره حکمت و فلسفه نماز بضمیمه چند فراز در قسمت روزهسخنی کوت
  .1372مکتب قرآن، : ـ تهران.تألیف نبوي 

  .مصور.:  ص89
حکمـت و فلـسفه نمـاز و روزه و آنچـه کـه بایـد یـک                : عنوان روي جلـد   

  .مسلمان بداند
  . ریال220: بها

 .چاپ شانزدهم

  یها در کتابشناسی ملّ هاي مربوط به جزوه اي از فهرست توصیفی یکی از شناسه نمونه. 5 تصویر

، در صورتی که با استفاده از نخستین سطح توصـیف نوشـته شـود بـه صـورت زیـر            5فهرستبرگۀ نمودار   
  :آید درمی

  نبوي
سخنی کوتاه درباره حکمت و فلـسفه نمـاز بـضمیمه چنـد فـراز در قـسمت                

  .1372ـ مکتب قرآن، .روزه
  . ص89



  .ه نماز و روزه و آنچه که باید یک مسلمان بداندحکمت و فلسف: عنوان روي جلد
  . ریال220: بها

 .چاپ شانزدهم

   با استفاده از نخستین سطح توصیف5شمارة  تصویربازنویسی فهرستبرگۀ . 6 تصویر

هـاي   هاي بزرگساالن و نابینایان از سطحی نزدیک به دومـین سـطح توصـیف و بـراي کتـاب         براي کتاب 
شود، اما فهرستنویسی دو مورد اخیر  ی نزدیک به نخستین سطح توصیف استفاده می  ها از سطح    کودکان و جزوه  

بنـدي   گیرد و شمارة رده هاي کودکان، عنوان در سرشناسه قرار می مثال ًدر کتاب. نیز با یکدیگر اختالفاتی دارد   
ندي دهدهی دیویی و ب موضوعی و نه شمارة رده) هاي(ها، نه سرعنوان  شود و در جزوه     کتابخانه کنگره داده نمی   

  .شود نه شماره کتابخانۀ کنگره ارائه می
توانـد براحتـی پاسـخگوي     استفاده از دومین سطح توصیف، در حالی کـه نخـستین سـطح توصـیف مـی         

خواهد از سطح دوم توصیف استفاده کند نیـروي انـسانی اضـافی،     اي باشد که به هر دلیلی نمی    نیازهاي کتابخانه 
. در مواردي این اتالف نیروي انسانی، بودجه و زمان، چـشمگیرتر اسـت  . طلبد ضافی میبودجۀ اضافی، و زمان ا    

نمونۀ زیر از کتابشناسی ملّی ایران، اگرچه مربوط به یک فرهنگ مهندسی ژنتیک است و منطقـاً بایـد در یـک                  
د نشان دهد کـه تغییـر   توان جا براي مثال آورده شده و می  ّصی مورد استفاده قرار گیرد، اما در این         کتابخانۀ تخص 

  :جویی نماید تواند در نیروي انسانی، بودجه، و زمان صرفه در سطوح توصیف، تا چه اندازه می
  ـ1949اولیور، استیون جورج، 

Oliver, Stephen George 
رضـا نـوري    وارد؛ ترجمه همراه با اضافات محمد   . اولیور، جان ام  . استفن جی / فرهنگ مهندسی ژنتیک  

مرکـز ملـی تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و تکنولـوژي       ]: تهـران [ـ  .نیا، فرهت مجیدفر    خسرويدلویی، سامیه   
  .1373زیستی، 
  )3انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي زیستی؛ (ـ .ّر، جدول، نمودار مصو.:  ص336
  . ریال6500: بها

  A Dictionary of genetic engineering  :                                                 عنوان اصلی
وارد، جـان  . الـف . هـا ـ فارسـی    نامـه  زبـان فارسـی ـ واژه   . 2. هاـ فارسی نامه ژنتیک ـ مهندسی ـ واژه  . 1

نیـا،   خـسروي . ج. نوري دلـویی، محمدرضـا، متـرجم   .  بWard, John Maxim ـ1955ماکسیم، 
ی تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و تکنولـوژي     مرکـز ملـ  . ه. مجیدفر، فرهـت، متـرجم    . د. سامیه، مترجم 

  .عنوان. و. زیستی
1. English Language-Dict.- Persian 

  442QH               6503/660/الف9ف4
1373  

 م74ـ1402
  ی ایرانیک فهرستبرگه کامل در کتابشناسی ملّ. 7 تصویر

بـدون  (ت فهرسـتبرگۀ دیگـر   بایـد هـش    می7ّتی کتابخانه، براي فهرستبرگۀ تصویر شماره        دان سن   در برگه 
اما در صورتی که ایـن فهرسـتبرگه بـا نخـستین سـطح      . تولید کرد) شود فهرستبرگۀ مادر که در تصویر دیده می   
  :آید توصیف نوشته شود به صورت زیر در می

  ـ1949اولیور، استیون جورج، 
Oliver, Stephen George 

ـ مرکز ملـی تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و     .دوار. اولیور، جان ام . استفن جی / فرهنگ مهندسی ژنتیک  
  .1373تکنولوژي زیستی، 

  . ص336
  . ریال6500: بها



  A Dictionary of genetic engineering:                                             عنوان اصلی
 وارد، جـان  .الـف . هـا ـ فارسـی    نامـه  زبـان فارسـی ـ واژه   . 2. هاـ فارسی نامه ژنتیک ـ مهندسی ـ واژه  . 1

مرکز ملی تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و تکنولـوژي     .  بWard, John Maxim ـ1955ماکسیم، 
  .عنوان. ج. زیستی

1. English Language-Dict.ـ Persian. 
  442QH                   6503/660/الف9ف4

1373  
 م74ـ1402

   در نخستین سطح توصیف7 شماره تصویربازنویسی فهرستبرگه . 8 تصویر

بـدون فهرسـتبرگۀ مـادر کـه     (باید پنج برگۀ دیگر   می8دان کتابخانه براي فهرستبرگۀ تصویر شماره       در برگه 
کار گرفتن نخـستین سـطح توصـیف، نـه       شود که با به به این ترتیب مشاهده می.تولید کرد ) شود  در تصویر دیده می   

ز نیست از تعـداد اقـالم فهرسـت تحلیلـی     یابد، بلکه در مواردي که اندك نی تنها حجم فهرست توصیفی کاهش می    
هـاي مـارك ایـران نیـز      این کاهش حجـم در نوارهـا یـا دیـسک    . شود  ها نیز کاسته می     و درنتیجه، تعداد فهرستبرگه   

  .جویی در حافظۀ رایانه خواهد شد هاي مورد استفاده و درنتیجه صرفه طبعاً باعث کاهش تعداد نویسه
ۀ ملی جمهـوري اسـالمی ایـران از ایـن سـطوح توصـیف اسـتفاده و          دومین دلیل این که اگر در کتابخان      

اي در هنگــام  ّــی آورده شــود، فهرســتنویس هــر کتابخانــه هــا در صــفحات آغــازین کتابــشناسی مــل الگــوي آن
در هر یک از این سطوح، تعداد عناصر اطالعاتی موردنیاز . فهرستنویسی بنیادي، تکلیف خود را خواهد دانست    

تـر پیـدا    ها نیـز شـکلی یکدسـت     به این ترتیب، فهرستنویسی بنیادي در کتابخانه      . ده شده است  ها دا   و ترتیب آن  
  .خواهد کرد

سومین دلیل این که تبادل اطالعات کتابشناختی در شبکۀ کتابشناختی ملّی و از طریق مارك ایران یکی 
تـرین شـکل خـود،      در آرمـانی این تبادل،. از وقایعی است که بزودي در جامعه کتابداري ایران رخ خواهد داد       

هاي ایران، حداقل از نظر تعـداد و   هاي تولیدشده در کتابخانه     اگر فهرستبرگه . طلبد  فهرستنویسی استانداردي می  
تـر انجـام     تر و کامـل  گمان این تبادل به شکلی سریع ترتیب عناصر اطالعاتی از الگوي یکسانی پیروي نمایند بی     

توان با تعریف دو ارزش در فهرست راهنماي هر رکورد، مـشخص      بسادگی می در مارك ایران نیز     . خواهد شد 
توان ترتیبی اتخاذ کـرد کـه هـر     شده است ـ حتی می  ساخت که رکورد، در کدام سطح توصیف فهرستنویسی 

کتابخانه از هر رکورد، برحـسب سـطح فهرستنویـسی انتخـابی خـود، چـه عناصـر اطالعـاتی را بطـور خودکـار             
گونه که ذکر شد این امر مستلزم وجود یک فهرستنویسی استاندارد است که با انتخـاب     اما همان . استخراج کند 

  .شود هاي آن برداشته می ترین گام این دو سطح فهرستنویسی، یکی از مهم

  ّی ایران هاي کتابشناسی مل شکل نوین پیشنهادي براي شناسه
  :گردد ر ارائه میچه که در باال ذکر شد چهار پیشنهاد زی با توجه به آن

هـاي بزرگـساالن و    هـاي فـشردة آن، بـراي کتـاب        ّی و لوحـه     از این پس، فهرستنویسی کتابشناسی مل     . 1
  .نابینایان، کامالً مطابق دومین سطح توصیف باشد

  .ها از نخستین سطح توصیف استفاده شود هاي کودکان و جزوه براي کتاب. 2
هـاي   زین هر شماره از کتابشناسی و هر نسخه از لوحـه      الگوي هر دو سطح توصیف، در صفحات آغا       . 3

  .فشردة آن، داده شود
اي تهیه کنیم که عناصر اطالعـاتی   ّی به گونه  را با استفاده از فنون چاپ1اگر فهرستبرگۀ تصویر شماره  . 4

در یـک  موردنیاز در دو سطح توصیف، از یکدیگر متمایز شوند، امکان اسـتفاده از هـر دو سـطح اول و دوم را        



  :دهد  این شکل پیشنهادي را نشان می9تصویر شماره . ایم فهرستبرگه به وجود آورده
  رضائیان، علی

دانـشگاه تهـران،    : تهرانـ  .علی رضائیان   / تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم     
  .1373دانشکده مدیریت، 

  )12انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ (ـ .مصور، جدول، نمودار .:  ص230
  . ریال4500: بها

  :Ali Rezaian. System Analysis and Designپشت جلد به انگلیسی
  .کتابنامه

   که به شکل پیشنهادي تهیه شده1 شماره تصویرفهرستبرگۀ . 9 تصویر

اند مربوط بـه نخـستین    ، عناصر اطالعاتی که با حروف سیاه مشخص شده  9در فهرستبرگۀ تصویر شماره     
  .طالعاتی کل فهرستبرگه مربوط به دومین سطح توصیف هستندسطح توصیف، و عناصر ا

ریـزي کـرد کـه در     اي برنامه توان به سادگی به گونه اي و نیز مارك ایران را می        افزارهاي کتابخانه   نرم. 5
ها را در هر یک از دو سطح توصیف مـورد نیـاز کتابخانـه تولیـد            هاي یک رکورد، آن     هنگام تولید فهرستبرگه  

  .کنند
ین ترتیب، با استفاده از یک شناسه در کتابشناسی ملّی ایران، امکان استفاده از هر دو سطح توصـیف      به ا 
هـا   جـویی در کتابخانـه   شود و به این وسیله گام بزرگی نه تنها در راسـتاي صـرفه         هاي ایرانی داده می     به کتابخانه 
هـاي ایرانـی    بیشتر فهرستنویسی در کتابخانهکردن هرچه  شود، بلکه گامی بلندتر به سوي استانداردتر        برداشته می 

آمیز مارك  ّقیت سازي موف شود؛ زیرا در شرایط کنونی، فهرستنویسی استاندارد است که پیاده  به جلو گذاشته می   
  .کند ّی ایران را تسریع می ایران و شبکه کتابشناختی مل
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