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  چکیده
اي علوم و تکنولوژي شـیراز طراحـی و نـصب پایگـاه اطالعـاتی                 ، کتابخانۀ منطقه  1382در زمستان   

هدف از ایجاد این پایگاه دسترسـی  .  موفقیت به انجام رسانیدنشریات الکترونیکی متن کامل فارسی را با  
  .ها است هاي موجود در نشریات فارسی بدون نیاز به مراجعۀ حضوري به کتابخانه آسان به مقاله

هـاي کوچـک و متوسـط و     هـاي یـک نـشریه بـراي کتابخانـه        از آنجا که گردآوري تمـام شـماره       
پذیر نیست، وجود پایگاه اطالعاتی نشریات الکترونیکی مـتن        هاي خارج از کشور براحتی امکان       کتابخانه

هاي مختلف یک   و شماره با توجه به وجود دوره. اي است  کامل فارسی در اینترنت داراي اهمیت ویژه      
در این مقاله پس . اي غنی از نشریات فارسی خواهد بود نشریه، این پایگاه در آیندة بسیار نزدیک گنجینه

  .شود الکترونیکی، روند طراحی و ساختار و نحوة استفاده از این پایگاه شرح داده میاز تعریف نشریۀ 
اي علـوم و      نشریۀ الکترونیکی متن کامل فارسی، نـشریۀ الکترونیکـی، کتابخانـۀ منطقـه            : ها  کلیدواژه

  تکنولوژي شیراز، نشریات علمی متن کامل

  مقدمه
 مـیالدي تقریبـاً بـه طـور     1665ات علمی در سال      سال بعد از اختراع چاپ، نخستین نشری       200در حدود   

شود که در سـال   تخمین زده می. رشد نشریات علمی قابل توجه است     .  منتشر شدند  4 و پاریس  3همزمان در لندن  
 مجلـه منتـشر   000,10 مـیالدي نزدیـک بـه    1900 مجله، و در 1000 میالدي  1850 مجله، در    100 میالدي   1800
 مـیالدي بـه   2000کـرد تعـداد مجـالت در سـال        ایـن آهنـگ ادامـه پیـدا مـی          چنانکه رشد مجالت بـا    . شده  می

به هر حال و خوشبختانه، رشد نشریات علمـی کـاهش یافـت و    . (Price, 1965)شد   مجله بالغ می000,000,1
 & Metz) نـشریۀ ردیـف اول وجـود داشـته     000,133 در حـدود  1991شـود کـه  در سـال     تخمـین زده مـی  

Gherman, 1991) .شوند، مشخص نیست ها هنوز منتشر می  که چه تعداد از این مجلهاین.  
مجلـۀ چـاپی   . کنـد  هـاي علمـی را گـرازش مـی     اي است که پیشرفت   ترین رسانه   امروزه مجلۀ چاپی مهم   

  :اند از کانون چرخۀ اطالعاتی است که بازیگران آن عبارت
  ان اطالعات،کنندگ دانشمندان و پژوهشگران به عنوان تولیدکنندگان و مصرف. 1

                                                
   شيرازاي علوم و تكنولوژي رساني دانشگاه شيراز و رئيس كتابخانة منطقه استاد بخش علوم كتابداري و اطالع. ۱
   شيرازاي علوم و تكنولوژي هاي اطالعاتي كتابخانة منطقه سي كامپيوتر و رئيس ادارة فناوريكارشناس ارشد مهند. ۲
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کننــد و خــدمات  ناشــران تجــاري و غیرتجــاري کــه فرآینــد ویراســتاري و داوري را ســاماندهی مــی. 2
  کنند، سازي عرضه می نویسی و نمایه چکیده

هایی را از دنیـاي انتـشارات، بـه منظـور تـأمین نیازهـاي کـاربران خـود انتخـاب               ها که عنوان    کتابخانه. 3
 و اطالعات را برحسب تقاضا، هم براي مؤسسات خود و هم از طریـق امانـت    کنند و رکوردها را نگهداري،      می

  .کنند اي براي مؤسسات دوردست، تهیه می بین کتابخانه
ارتباطات و اشاعۀ اطالعات، کنتـرل کیفـی کـه از طریـق فراینـد       : اند از   کارکردهاي عمدة مجله عبارت   

چهارمین کارکرد مهم و کامالً مربوط به کارکرد . (Bruce, 1994)گیرد، و کارکرد آرشیوي  داوري انجام می
گیرنـد، و   امروزه این کارکردهاي اساسی به وسیلۀ مجالت چاپی انجام می. ها است  کنترل کیفی، تعیین اولویت   

این کارکردها باید دربارة هـر رسـانۀ جدیـدي کـه قـرار      . در فرآیند جریان ارتباطات علمی، نقش بنیادي دارند       
. هاي علمی عمل کند، به اجرا گذاشـته شـوند     ی مناسب براي برقراري ارتباط و ثبت فعالیت       است به عنوان حامل   

اصـطالح آشـنا در جهـان    . دهند که چرخۀ اطالعات چـاپی ممکـن اسـت از میـان بـرود          عالئم موجود نشان می   
هـا در برابـر    هـاي کتابخانـه   بودجه. دادن این خطر، بحران قیمتگذاري نشریات ادواري است     کتابداري براي نشان  

ن هانتر«ها ناکافی است و پایۀ اقتصادي آنچه که     رشد تعداد و قیمت مجله     نامـد،   می» اکوسیستم انتشاراتی» «کارِ
  .(Hunter, 1993)در حال خوردگی و فرسایش است 

هـا بـراي خریـد نـشریات ادواري تخـصیص            اي کـه کتابخانـه      موضوع افزایش قیمت مجـالت و بودجـه       
دانند که حداقل در بیست سـال گذشـته، تـورم، آزاردهنـده        کتابداران این حوزه می   . استدهند، قابل دقت      می

  .رسد  درصد در سال می15 تا 10در چند سال گذشته متوسط افزایش بهاي مجالت به . بوده است
 مثالً در ایران. باشد در هر بازار یا کشور، تورم از سالی به سال دیگر برحسب نوسان نرخ ارز متفاوت می       

در اواخـر دهـۀ   . شـد   ریـال محاسـبه مـی   100، هر دالر براي خرید نشریات ادواري کمتر از     1990در اوایل دهه    
اکنون براي خرید نـشریات ادواري   با یکسان سازي نرخ ارز، هم.  ریال افزایش پیدا کرد    1750مزبور نرخ ارز به     

  .شود می ریال محاسبه 8400هر دالر بیش از ) با احتساب عملیات بانکداري(
را بتـدریج از دسـت   ) رسانی جـاري  یعنی آگاهی(دانیم که مجلۀ چاپی کارکرد اصلی خود       عالوه، می   به

امـا بعـد از   . ترِ مبادلۀ آثـار دسـت یافتنـد     تر و غیررسمی    هاي سریع   حتی قبل از عصر الکترونیک، به راه      . دهد  می
ــرانس  ــا کنف ــت، ب ــري، و تابلوهــاي  گــروه15،شــمار آن کــه در لیــست ســرورها  هــاي بــی ظهــور اینترن هــاي خب

توان انتظـار   در این محیط، می. گیرد، جامعۀ علمی بواقع به دهکدة جهانی مبدل شده است          صورت می 26اعالنات
 سال بعد از آغـاز  300داشت که همتاي الکترونیکی مجلۀ چاپی پا به عرصۀ حیات بگذارد و این پدیده بیش از           

  .شتاد قرن بیستم تحقق پیدا کردانتشار مجالت چاپی، در اواخر دهۀ ه

  ها تاریخچه، تعریف، دامنه و ویژگی: مجالت الکترونیکی
هـاي   هایی هـستند کـه معـادل    اي که در حوزة مجالت الکترونیکی بوقوع پیوست، پروژه       نخستین توسعه 

ت کـه در  اسـ 17»آدونـیس «ها  ترین نمونه   یکی از قدیمی  . الکترونیکی مجالت چاپی را مورد آزمایش قرار دادند       
 & Stern)سـازي شـد    رام ذخیـره  دي هاي منتشرشده در مجـالت چـاپی بـر روي سـی     این مورد، تصاویر مقاله
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Campbell, 1989).28 عنـوان  100است که در حدود » تیلبرگ«، پروژة کتابخانۀ دانشگاه »الزویر« مثال مشابه 
هـاي   با این همه، مثـال . (Dijkstra, 1993)مجله را به صورت الکترونیکی در دسترس کاربران نهایی قرار داد 

تمـام ایـن   . شـوند  هاي میزبان اداره مـی  هاي اطالعاتی متن کامل که توسط سازمان        اند از پایگاه    تر عبارت   قدیمی
هـا را   تـوان ایـن   باشند، اما در واقـع امـر نمـی    اند و عموماً برحسب تعریف الکترونیکی می    ها شامل مجالت    پروژه

. آیند هاي الکترونیکی مجالت چاپی به حساب می ها صرفاً معادل گونه پروژه نامید، زیرا اینمجالت الکترونیکی 
  :در راستاي این نوع مجالت الکترونیکی، سه خدمت در سطح کشور ما قابل ذکر است

ها و نشریات عملی و  ، حاوي متن مقاالت، نقد آثار، گفتگوهاي مندرج در روزنامه»نمایه«لوح فشردة . 1
گی؛ این برنامه با قابلیت جستجو، نیازهاي اطالعاتی را برحسب موضوع، پدیدآورنده، عنوان مقاله، عنـوان             فرهن

هـاي   دبیرخانـه هیئـت امنـاي کتابخانـه    «توسـط  » نمایـه «لوح فشرده . دهد روزنامه یا نشریه مورد جستجو قرار می     
  .شود منتشر می 1377وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی، از سال » عمومی کشور

 اقـدام بـه   1380اي خـود از اردیبهـشت مـاه     در راسـتاي فعالیـت حرفـه     » افـزاري آفتـاب     شرکت نـرم  «. 2
هدف از طراحی این سایت ایجاد یک مرجع کارآمـد از  . اندازي بانک اطالعات نشریات کشور نموده است        راه

رسانی کشور عنوان  نعت نوپاي اطالعنشریات کشور در اینترنت و بسترسازي براي حضور مؤثر این رسانه در ص          
اما با وجود تالش این شرکت، آنچـه بـه عنـوان بانـک اطالعـات نـشریات کـشور صـورت گرفتـه،                . شده است 

ایـن شـرکت از   . اسـت 39 عنوان نشریه در نشانی اینترنتی این شـرکت 750قراردادن اطالعات کتابشناختی حدود    
نۀ مختصري متن کامل یا گزیدة مقاالت خود را در سـایت      کند با پرداخت هزی     صاحبان نشریات درخواست می   

  .مزبور در دسترس کاربران ساکن در داخل و خارج کشور قرار دهند
کـه توسـط   » سازي نشریات الکترونیکی متن کامل فارسـی در شـبکه اینترنـت             طراحی و پیاده  «پروژة  . 3

  .اي علوم و تکنولوژي شیراز اجرا شده کتابخانۀ منطقه
رسد تعریف زیر به مفهـوم نـشریه    به نظر می. عمل آمده  پیایند الکترونیکی تعاریف مختلفی به     از مجله یا  

  :تر است الکترونیکی نزدیک
 - خبرنامـه، ئـی  2،11مجلـه 1،10توان به صـورت خیلـی کلـی بـا عنـوان نـشریه         پیایندهاي الکترونیکی را می   

در . باشد، تعریف کـرد  رنت قابل دسترسی مییا هر نوع پیایند الکترونیکی که از طریق اینت      4،13 زین -وب3،12زین
هـاي مختلـف ماننـد وب، گـوفر،      توان با استفاده از فنـاوري      چهارچوب این تعریف کلی، به عناوین مذکور می       

 Colorado)سرو بـه صـورت الکترونیکـی دسترسـی پیـدا کـرد        نت، پست الکترونیکی یا لیست پی، تل تی اف
Alliance…).  

                                                
هـاي    در آزمايشگاهRight Pages TM Serviceدر اياالت متحده و » الزوير«از شركت » تيوليپ«اند از پروژه  هاي بعد از آن عبارت نمونه. ۲

AT & T Bell .(Hoffman etal., 1993).  
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Zine        انگيز را از نظـر موضـوعي    اشاره دارد كه معموالً موضوعاتي متناقض و بحث) نسخه۲۵۰۰ تا  ۱۵بين  ( ها به انتشاراتي با شمارگان محدود
كه با موضوعش شناخته شود، از طريق مفاهيمي چون   بيش از آنZine. هاي محرمانه مثالً زندگي يك ناشر يا آخرين موسيقي. دهند پوشش مي

.  نيستZineهايي در  تر خواهد بود اگر بگوييم چه ويژگي آسان Zineدر تعريف . شود اخته مينگرايي و عدم تظاهر ش ريتم آهنگين، خصوصي
Zine   هر چند برخي از (اي نيستند   ها انتشارات حرفهZineبه طور كلي ). دارند  ها توجه زيادي را به جزئيات و نحوة ارائه معطوف ميZine ها 

ايـن دسـته از انتـشارات داراي    . نـاميم    نمـي Zineكـه آن را  لي وجـود دارد  ئ حاة منطقmagazines و Zinesبين . درآمدزا و سودآور نيستند   
. آيد دست مي باشند و گاهي هم از آن منفعتي به باشند و داراي جلدي رنگي و جذاب مي مي) ۱۰۰۰۰يا حتي بيش از    (۲۵۰۰شمارگان بيش از    

اين دسـته ازانتـشارات بـه صـورت     . شود ها پرداخته نمي پردازد كه در انتشارات رايج و معمول غالباً به آن اين گونه انتشارات به موضوعاتي مي     
  .رسد فروشي نمي هاي روزنامه ابيتش به مجالت جالدار باجهذ، هر چند ميزان ج استتر  ها جذابZineشود و غالباً از  مستقل توليد نمي

http://www.magiran.com


را که شکل کامالً جدیدي از پیایند الکترونیکی اسـت تعریـف          »  زین -ئی«ورد  نامه انگلیسی آکسف    واژه
هـر نـوع نـشریۀ ادواري حـاوي خبـر یـا       «نامه نـشریه را    این واژه . پردازد  نمی»  جورنال -ئی«نموده، اما به تعریف     

ت مبادلـۀ اطالعـات بـه یـک شـکل الکترونیکـی کـه در صـفحا        «را به معناي » e-«و پیشوند   » موضوعات جاري 
توانیم صفحات شخـصی وب،   ترتیب عالوه بر تعریف قبلی، می بدین. کند  تعریف می » شود  اي نمایانده می        رایانه
  .را نیز به تعریف مزبور اضافه کنیم615ها و مجموعه5،14ها بالگ

 مـیالدي تحقـق   1980هاي الکترونیکی به مفهوم واقعی و برابر با تعاریف ارائه شده، در دهه          مجله  پدیده
ها پرداختیم، درواقع  این مجالت، برعکس مجالت الکترونیکی که پیش از این به تاریخ پیدایش آن716.دا کردپی

سـازي نـشریات    طراحـی و پیـاده  «هـاي پیـشین کـه پـروژة      نمونـه . شوند هاي الکترونیکی محسوب می    جزء مجله 
کنولوژي شیراز نیز جـزء آن مقولـه   اي علوم و ت کتابخانۀ منطقه» الکترونیکی متن کامل فارسی در شبکه اینترنت   

 که در سال Postmodern Cultureشوند و مجله  هایی است که به فرمت چاپی منتشر می است، تصاویر مجله
شـود نمونـۀ     تـا بـه امـروز منتـشر مـی     Johns Hopkins University Press تأسیس گردید و به وسـیله  1990

  . درست همزمان با پیدایش اینترنت منتشر شداین مجله. هاي الکترونیکی است مناسبی از مجله
. (.Hitchcock et al) مجله الکترونیکی وجـود داشـت   15 در حدود 1995بر اساس یک بررسی تا سال 

 .(Hitchcock et al) عنوان افزایش یافت 1300سپس، این تعداد در عرض سه سال به 
گردد که در آن تـاریخ،    میالدي برمی 1999هاي الکترونیکی به سال       تجربۀ شخصی پژوهشگران با مجله    

طـرح تـأمین   «هاي تربیت مدرس و تهران بر اسـاس   اي علوم و تکنولوژي شیراز همراه با دانشگاه        کتابخانۀ منطقه 
  . عنوان نشریۀ الکترونیکی دسترسی پیدا کرد1000به بیش از » مدرك

هـایی ماننـد    د قـرارداد بـا شـرکت   ها و مؤسسات تحقیقاتی ایـران بـا عقـ     بسیاري از دانشگاه2004تا سال  
زنِت« هـا معـادل چـاپی یـا فرمـت       کـه برخـی از آن  ( نشریه در تمـام موضـوعات   12000به بیش از  » ابسکو«و  » ر

هـا، و   این دسترسی بـه نوبـۀ خـود، مـسائلی ماننـد سـازمان، فـراداده            . اند  دسترسی پیدا کرده  ) الکترونیکی ندارند 
  .آموزش را به همراه داشته است

 بـر اسـاس جدیـدترین    2004 عنـوان و تـا سـال    000,10 بـه  1999د مجـالت الکترونیکـی تـا سـال     تعـدا 
  117.برآوردها، به سه برابر افزایش یافته است

  اي شیراز نشریات الکترونیکی فارسی در کتابخانه منطقه
 دوره و و همراه با متن بـه طـور کامـل، بـر اسـاس     » از جلد تا جلد«اي شیراز، مجالت      در کتابخانه منطقه  

کننده قادر خواهـد   بر این اساس، استفاده . اند  شمارة نشریه و به ترتیب حروف الفبا در شبکۀ اینترنت قرار گرفته           
  .هایی از مجله را چاپ کند بود مجلۀ موردنظر را از سامانه درخواست نماید و برحسب نیاز، مقاله یا مقاله

ی در راستاي نیل بـه اهـداف زیـر صـورت گرفتـه      به طورکلی تهیه نشریات الکترونیکی متن کامل فارس    
  :است

  امکان دستیابی به کلیۀ مقاالت نشریات چاپ شده در ایران به صورت متن کامل در اینترنت؛. 1
                                                

5. Blogs 
6. Digests 

  :ز اندا هايي از اين مجالت اوليه الكترونيكي عبارت مثالو ها  نمونه. ۷
Public-Access Computer System Review (1990-1998) <http://info.lib.uh.edu/pr/pacsrev.html>; 
Postmodern Culture (1990 to date). Text-only archive at <http://www.iath.virginia.edu/pmc/text-only/back-
contents.html>; 
New Horizons in Adult Education (1987 to date) <http://www.nova.edu/~aed//newhorizons.html>; 
Newsletter on Serials Pricing Issues (1989 to date) <http://www.lib.unc.edu/prices/>; 
Psycoloquy (started 1989) <http://ww.cogsci.ecs.soton.ac.uk/psycoloquy/> 

هاي تحقيقاتي آمريكا مطالعه  توان با بررسي اين زمينه در راهنماي كتابخانه  را مي۱۹۹۷ و ۱۹۹۰هاي  ميزان رشد مجالت الكترونيكي بين سال. ۱
  :كرد

ALR Directory of Scholarly Electronic Hournals and Academic Discussiin Lists, at 
<http://db.arl.org/dsej/2000/mogge.html> 

http://info.lib.uh.edu/pr/pacsrev.html
http://www.iath.virginia.edu/pmc/text-only/back
http://www.nova.edu/~aed//newhorizons.html
http://www.lib.unc.edu/prices/
http://ww.cogsci.ecs.soton.ac.uk/psycoloquy/
http://db.arl.org/dsej/2000/mogge.html


ها فاقد این نـوع مجـالت    هاي گذشته که ممکن است برخی از کتابخانه      رفع مشکل دستیابی به شماره    . 2
  باشند؛

هـاي   د و صحافی نشریه کـه ممکـن اسـت بـراي بـسیاري از کتابخانـه      برطرف شدن مسئلۀ تهیه و خری  . 3
  .کوچک و متوسط در داخل و بویژه در خارج از کشور مشکل باشد

  روند تهیۀ نشریات الکترونیکی فارسی
  تهیۀ دورة کامل یک نشریه) الف

. شـود  آوري مـی  براي تهیۀ نشریات الکترونیکی فارسی ابتدا دورة کامل یک نشریه در یـک سـال جمـع         
  .هاي نشریات است نبودن بعضی از دوره اي که در این مرحله وجود دارد، کامل مسئله

  براي هر شماره از یک دورة نشریه118»ال ام تی اچ«تهیۀ صفحات ) ب
ال مربوط بـه هـر دوره از نـشریه تهیـه      ام تی بر اساس فهرست مندرجات موجود در نشریات، صفحات اچ   

بـراي  . دقیق فارسی، بـسیاري از مـسائل موجـود قابـل حـل اسـت             219»آر  اُسی«ه  در صورت وجود برنام   . گردد  می
اند و عناوین برخی  سازي شده اي نمایه که نشریات قبالً در کتابخانۀ منطقه       جلوگیري از اتالف وقت و نظر به این       

رتی کـه یـک   ها در برنامۀ جامع کتابخانۀ تحت وب وجود دارد، از این برنامه اسـتفاده گردیـده و در صـو     از آن 
جـامع تهیـه و   سازي شده و اطالعات آن در برنامۀ جامع گذاشته شده باشد، عنوان مقاله از برنامۀ       نشریه قبالً نمایه  
  :اند از مسائل موجود در این مرحله عبارت. شود ال قرار داده می ام تی در صفحۀ اچ

  ها در برنامۀ جامع؛ وجود اشتباهات تایپی در عناوین مقاله. 1
اند و بنابراین باید عنوان مقالۀ نمایه نشده  سازي نشده ها نمایه بعضی از مقاله (سازي ناقص نشریات      ایهنم. 2

  ؛)تایپ گردد
  .تکرار یک عنوان در یک شماره از نشریه. 3

 یـک رکـورد بـا نـام     هایی که در قسمت معرفی کتاب ذکرشـده،  ها به تعداد کتاب  در برخی از نشریه   : مثال
براي حل این مشکل یک عنوان . ده شده، طوري که در عنوان ذکري از نام کتاب نشده است          دا» معرفی کتاب «
ماننـد فرمـت موجـود در فهرسـت     (که شامل تمام صفحات مربوط به آن بود درنظر گرفتـه شـد         » معرفی کتاب «

  ).مندرجات نشریه
  ها اسکن مقاله) ج

سـازي بـه آن مـدرك     اي که در نمایـه   شمارهبه هر مقاله بر اساس. شوند ها اسکن می    در این مرحله مقاله   
 grayباشند به صورت  صفحاتی از نشریه که داراي تصاویر رنگی می. یابد تعلق گرفته است، کد اختصاص می

scale120 آینـد داراي حجـم بیـشتري نـسبت بـه       وجود مـی  شوند و بنابراین صفحاتی که با این روش به      اسکن می
  .باشند اند می کن شدهصفحات عادي که به صورت معمولی اس

  ایجاد پیوند) د

                                                
1. Hypertext Markup Language (HTML) 

اي از نهادها يا كدهايي است كه به فايل افزوده  زبان كدگذاري براي توليد مدارك فرامتن به منظور استفاده در شبكة وب است و شامل مجموعه
 .ها و تصاوير را مطابق با صفحة طراحي شدة اصلي، داشته باشد سازي متن  كاربر توانايي مرتبوسيلة آن، مرورگر شوند تا به مي

2. Optical Character Recognition (OCR) 
. كند  فرآيند مشخصي است كه متن چاپ شده يا نوشته شده را به فايلي كه بر اساس حرف الكترونيكي است تبديل مي-تشخيص حروف نوري

حرف تصويري به كد حرفي است، كه معموالً از كـد اَسـكي   شده و ترجمة  هاي اسكن تلزم اسكن حرف به حرف متن، تحليل حرفاين فرآيند مس 
شـود و بـراي منـاطق تيـره و روشـن بـه منظـور شناسـايي هـر يـك از حـروف الفبـا يـا               مي ، تصويري از صفحه اسكنOCR در فرآيند .شود استفاده مي 

  .گيرد مياعداد، تجزيه و تحليل صورت 
هاي خاكستري يا مقادير ميان سياه و سفيد كـه قابـل    در اسكنرها به تعداد طيف. باشد هاي خاكستري در يك تصوير مي اي از سايه   محدوده. ۱

  .شود تشخيص و توليد مجدد است گفته مي



این مرحله در زمان ساخت صفحات . شود هر عنوان مقاله داراي پیوندي است که با متن کامل مرتبط می
  .گیرد ال انجام می ام تی اچ

  هاي نشریه ال مربوط به سال و دوره ام تی تهیۀ صفحات اچ )  ه
هایی از  شود؛ سپس سال در صفحۀ نخست قرار داده میدر این مرحله نام نشریه و تصویري از جلد نشریه 

هـاي   شوند و با انتخاب هر سال، شـماره  ها نوشته می ها کامل شده است، همراه با شمارة دوره         نشریه که دورة آن   
آیند و سپس در هر شماره، پیوندي به صفحۀ مندرجات آن شماره گذاشـته   دورة کامل آن سال به نمایش درمی 

  .شود می
  ت صفحات الفبایی عناوین نشریاتساخ) و

ال ساخته شده است به طوري که هر صفحه معـادل   ام تی به تعداد حروف الفباي فارسی، تعداد صفحۀ اچ   
هـا کـار شـده و     محتواي این صفحات عناوین نشریاتی است که دورة کامل یکسالۀ آن    . با یکی از حروف باشد    

ال نشریه داده  ام تی به هر عنوان نشریه، پیوندي به صفحۀ اچ   . اند  این عناوین نیز به ترتیب حروف الفبا مرتب شده        
  .گیرد شود و بررسی نهایی صورت می می

  روش استفاده از پایگاه نشریات الکترونیکی فارسی در اینترنت
بـراي نمـایش   » الزویـر «براي تهیۀ پایگاه نشریات الکترونیکی فارسی، از استانداردي کـه شـرکت معتبـر        

 از صـفحه  Farsi Databases از قسمت E-Journalابتدا گزینۀ . کند بهره گرفته شد استفاده مینشریات خود 
  ).1شکل (شود   شیراز انتخاب می121اي علوم و تکنولوژي خانگی کتابخانه منطقه

  
  اي علوم و تکنولوژي صفحه خانگی کتابخانه منطقه. 1شکل 

نشریات به . کند را که شامل حروف الفبا است مشاهده میاي   با ورود کد کاربري صحیح، کاربر صفحه      
با انتخاب یک حرف، فهرستی از . اند هاي مربوط قرار گرفته   ترتیب حروف الفباي نامشان مرتب شده و در فایل        

هـایی   با انتخاب نشریۀ دلخواه، سال. شود اند نمایش داده می اسامی نشریاتی که با آن حرف موردنظر شروع شده      
آیند و با انتخاب سال موردنظر، تمـام   اند به نمایش درمی شریه که به صورت نشریۀ الکترونیکی تهیه شده   از آن ن  
سـپس، کـاربر شـمارة دلخـواه از نـشریه را      . شـود  هاي مربوط به آن دوره در اختیار کـاربر قـرار داده مـی        شماره

                                                
1..www.srlst.com 

http://www.srlst.com


ــتن کا   انتخــاب مــی ــدرجات، م ــوردنظر از فهرســت من ــۀ م ــا انتخــاب مقال ــد و ب ــه صــورت  کن ــه کــه ب مــل مقال
سازي و چاپ مقاله وجـود   گیرد، که در این مرحله امکان ذخیره     تهیه شده در اختیار کاربر قرار می      122اف  دي  پی

براي مثـال بـا   . در رایانۀ کاربر الزامی است» ادوبی آکروبات«افزار  براي مشاهدة متن کامل مقاله وجود نرم  . دارد
شـوند مـشاهده    آغـاز مـی  » ك«که حاوي نشریاتی است کـه بـا حـرف          اي را     کاربر صفحه » ك«انتخاب حرف   

  ).2شکل (کند  می

   کارشناس¡
   کامپوزیت¡
   کتاب ماه ـ علوم اجتماعی¡
   کتابداري¡
  رسانی  کتابداري و اطالع¡
   کلک¡

  شوند آغاز می» ك«هایی که با حرف  عناوین مجله. 2شکل 

کتابداري «براي مثال با انتخاب نشریه . شود  داده میبا انتخاب یک عنوان، اطالعات مربوط به آن نمایش     
شود که به ایـن معنـا اسـت کـه دورة کامـل       هاي مختلف نشریه مشاهده می اي شامل سال صفحه» رسانی  و اطالع 

  ).3شکل (ها، تهیه شده است  نشریه در آن سال

                                                ۱. Portable Document Format (PDF)- فرمت فايلي است كه توسط Adobe ي را بـراي ذخيـره  دشـود و صـورت اسـتاندار     مـي  توليـد  
هـاي عامـل قابـل     هاي مختلفي از سيستم  گونهدرشوند توسط كاربر  مداركي كه با اين فرمت تهيه مي. نمايد وويرايش مدارك چاپي فراهم مي 

  .اين فرمت در شبكه وب بسيار رايج است. باشند دسترسي و چاپ مي



  
| 1376  
| 1377  
| 1378  
| 1379  
| 1380  
  1380 بهار 1 شماره 4 سال 4
  1380 تابستان 2 شماره 4  سال4
  1380 پاییز 3 شماره 4 سال 4
  1380 زمستان 4 شماره 4 سال 4
| 1381  
| 1382  
| 1383  

  »رسانی کتابداري و اطالع«هاي مختلف مجله  نمایش سال. 3شکل 

نمـایش  ) 1380مثالً سال (هاي مربوط به این نشریه در سال موردنظر  ها تمام شماره با انتخاب یکی از سال   
، فهرست مندرجات آن شـماره  )1380تابستان . 2شماره . 4مثالً سال (با انتخاب یک شمارة خاص    . شود  ه می داد

اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز و تولید اطالعـات  «مثالً، (با انتخاب یک عنوان ). 4شکل (شود  نشان داده می 
  .گیرد تیار کاربر قرار میمتن کامل این مقاله در اخ) »1369-1378هاي  ّی سال بررسی کم: علمی

Ø رسانی ایران انجمن کتابداري و اطالع  
Ø رسانی هاي درسی کارشناسی کتابداري و اطالع نیاز به تحول در برنامه  
Ø 1369-1378بررسی کمی سالهاي : اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز و تولید اطالعات علمی  
Ø انشگاه علوم پزشکی مشهدهاي د وري کتابداران کتابخانه بررسی عوامل مؤثر بر بهره  
Ø در کتابخانه آستان قدس رضوي. ق .  ه9 تا 7هاي خطی قرن  آئین کتابت در نسخه  
Ø   رسانی در آینده توسـعه   مندان کتابداري و اطالع   تعیین جایگاه حرفه  : توانمند سازي توانمندسازان

  رسانی اي علوم کتابداري و اطالع اي و حرفه رشته

   1380 تابستان 2فصلنامه کتابداري شماره نمایش فهرست مطالب . 4شکل 

  طرح مسائل
ها  مسائل مختلفی در تهیۀ نشریات الکترونیکی فارسی متن کامل وجود دارد که به ذکر چند مورد از آن  

  :شود پرداخته می
وجود یک عنوان در فهرسـت منـدرجات و نبـود عنـوان در مـتن آن نـشریه، کـه درواقـع در شـمارة              . 1
رست مندرجات ذکر شده، مقاله دیگري آورده شده و مقالۀ مذکور در فهرست مندرجات،      اي که در فه     صفحه

  :در نشریه وجود ندارد
سیـستم  «مقالـه  ) 1380 بهـار   9 شـماره    3دوره   (ترافیـک  هـاي    تـازه   در فهرسـت منـدرجات نـشریۀ       :مثال

طراحــی «الــه درج شــده کــه در نــشریه و در صــفحۀ مــوردنظر مق) »(RTMS)آشکارســازي ترافیــک آزاد راه 
  .چاپ شده» روهاي شهري دوچرخه

  .در فهرست مندرجات، عنوان مقاله موجود در نشریه، جایگزین گردید: حل راه



  :وجود یک عنوان در متن و نبود آن در فهرست مندرجات. 2
در فهرســت » آشــنایی بـا کتـاب  «، عنـوان  1381 اردیبهـشت  271 شـماره  پیونــد  در نـشریه ) الـف : مثـال 

، مقالـه  1380 فـروردین و اردیبهـشت   12 و 11 شـماره  1 دوره  نافـه در نـشریه  ) ب. نـشده اسـت   مندرجات ذکر   
در نـشریه   ) ج.  در فهرسـت منـدرجات ذکـر نـشده اسـت           63صـفحه   » نگرش خاتمی به مشارکت سیاسی زنان     «

جرایـی  هـاي ا  نامه ارزیـابی عملکـرد دسـتگاه    آیین«، عنوان مقاله 1381 بهمن و اسفند 18 شماره   4 دوره   حسابرس
  .در فهرست مندرجات وجود ندارد» کشور

  .ها در صفحۀ فهرست مندرجات قرار گرفت و پیوندي به متن کامل آن برقرار شد عناوین مقاله: حل راه
  :نبودن عناوین مقاله در فهرست مندرجات و در متن همسان. 3

در » سـاختار کـالن پـروژه   «، عنـوان  1380 تابـستان و پـاییز   4 و 3 شـماره  7 دوره صـنایع  در نشریه   :مثال
  .وجود دارد» طراحی ساختار کالن پروژه«فهرست مندرجات آمده، ولی در متن عنوان 

  .ها در فهرست مندرجات بسیار زیاد است موارد اشتباه در شمارة صفحات مقاله. 4
  :ترتیب انتشار برخی از نشریات استاندارد نیست. 5

  .هاي مختلف متفاوت است در سالهاي انتشاریافته  شماره: مجله حقوقی :مثال
  :شماره نشریات، استاندارد نیست. 6

  :نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز :مثال
  ،1381 بهار 1 شماره 45سال 
  ،1381 تابستان و پاییز 3 و 2 شماره 45سال 
  .1381 زمستان 185سال 

گذاري در فهرست منـدرجات و مـتن وجـود     در نشریاتی که بخش انگلیسی دارند نواقصی در شماره      . 7
  :دارد

، چکیده انگلیسی مقاالت به صـفحه     1380 بهار   22 شماره   7 سال   مجله علمی پزشکی قانونی   ) الف: مثال
 1 دوره شماره 16فصلنامه تعلیم و تربیت، سال ) ب.  شروع شده است76کند که در متن از صفحۀ        اشاره می  74

) اعـداد انگلیـسی   (1هاي انگلیسی در فهرست مندرجات فارسـی و در مـتن از    ، شمارة صفحات مقاله   1379بهار  
  .وجود دارد

  :هاي موجود در نشریات ناقص بودن مقاله . 8
، در مـورد مقالـه   1373 پـاییز   2 شـماره    2، سال   هاي اقتصادي   ها و سیاست    پژوهشدر نشریه   ) الف: مثال

 است، اما فقط صفحات 89 تا 61رست مندرجات از صفحه    ، این مقاله در فه    » ایران  نظم نوین جهانی و موقعیت    «
 پـاییز  2 شـماره  2، سـال  هـاي اقتـصادي   ها و سیاسـت  پژوهشدر نشریه ) ب.  آن در نشریه وجود دارند   64 تا   61

 است، اما تنها 112 تا 90از صفحه » هاي اقتصادي ایران تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد در بخش      «، مقاله   1373
، 1377، شـهریور  1 شـماره  17، سـال   اسـتقالل در نـشریه ) ج. باشند   آن در نشریه موجود می     112 تا   97صفحات  

هاي منفرد سه بعـدي اجـزاي مـرزي در حالـت      استفاده از یک روش جدید براي متعارف ساختن انتگرال    «مقاله  
  . آن سفید است و چاپ نشده125، 124، 121هاي   است که صفحه132 تا 121از صفحه » کلی

یفیت کاغذ بسیاري از نشریات فارسی پایین است و در زمان اسـکن بـه مـشکالت زیـادي برخـورد        ک. 9
  .شود می

براي مثـال در  . شود مشکالت در امر نشر یک مجله باعث بروز مسائل در تهیۀ نشریه الکترونیکی می . 10
  .باشد انحراف میها، یک یا چند صفحه از مقاله چاپ نشده یا صفحۀ چاپ شده داراي  بسیاري از مقاله

  نکته
وجود  هاي اطالعاتی است، به اي شیراز، ایجاد پایگاه با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم کتابخانۀ منطقه

اي در دورة  ترین دستاوردهاي کتابخانـۀ منطقـه   آمدن پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی یکی از مهم    
اي  هاي نشریات فارسی در شبکۀ اینترنـت، کتابخانـه منطقـه    ا و شمارهه با ایجاد تمام دوره. کوتاه عمر خود است 



اي کـه   با وجود مشکالت عدیده. شیراز گام مهمی در راستاي توسعۀ کتابخانۀ دیجیتالی در کشور برداشته است    
ارسی هاي نوین، منابع اطالعاتی ف کوشد با استفاده از روش اي می در نشریات فارسی وجود دارند کتابخانۀ منطقه   

  .را در اختیار کاربران خود قرار دهد
این . سعی بر این است که بیشترین نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در این مجموعه قرار گیرند        

فارسی که » آر اُسی«افزار  با در اختیار داشتن نرم. شوند نشریات به طورکلی به صورت ماهانه یا فصلنامه منتشر می    
یل فایل تصویري را به فایل متن داشته باشد، روند تهیۀ نشریۀ الکترونیکی سریعتر خواهد بدون خطا، توانایی تبد

از قبیل کیفیت کاغذ، کیفیت چـاپ، رعایـت پیـاپی بـودن دوره و        (همچنین، چنانچه فرمت استاندارد نشر      . شد
را در حد اسـتاندارد  توان پایگاه نشریات الکترونیکی فارسی  توسط ناشرین رعایت گردد، می ) هاي نشریه   شماره

  .سازي کرد جهانی پیاده
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