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فهرست نویسی پیشرفته  2 – 2واحد درسی
هدف از ارائه درس فهرست نويسي پيشرفته  1اين بود که فراگيران بتوانند عالوه بر فهرست نويسي کتاب هاي سااده فهرسات نويساي کتااب
هايي که نياز به بررسي بيشتر و استفاده از منابع مرجع فهرست نويسي دارد را نيز انجام دهند و قاادر باناند از منااب ي مانناد سارعنوان هااي
موضوعي فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان قواعد فهرست نويسي انگلوامريکن دستنامه قواعد فهرست نويسي وبگاه هاي کتابشناختي
مختلف و ساير منابع مرجع فهرست نويسي استفاده نمايند.
در درس فهرست نويسي پيشرفته  2برآنيم که عالوه بر بيان موارد خاص در فهرست نويسي کتاب (فارسي و عربي و  )...و فهرست نويساي اناوا
کتاب ها مانند کتاب هاي کودکان و کتاب هاي التين فراگيران را با فهرست نويسي منابع ديگر از جمله فهرست نويسي مناابع ييار کتاابي
پيايندها و  ...و مباحث تخصصي مربوط به فهرست نويسي مانند مستند سازي آننا نمايييم.
ايلب مثال هاي ارائه نده به صورت برچسبي است (با توجه به اين که در کتابخانه ملي ايران از نرم افزار رسا مبتني بر يوني مارم اساتفاده ماي
نود) اما بمنظور بهره گيري کليه فهرست نوي سان کشور از اين درس براي هر مبحث مثال يا مثال هايي در قالب کاارت فهرسات نويساي هام
ارائه نده است  .همچنين بسياري از مثال ها حاوي اطالعات فرضي يا تغيير يافته است و مواردي از فهرست نويسي که بر نيوه کتابخاناه ملاي
تاکيد دارد  .نيز مشخص نده است .

جلسه اول  :فهرست نویسی توصیفی
 oت ريف کتاب فهرست نويسي و اهداف آن نواحي توصيف منابع اطالعات
 oفهرست نويسي توصيفي (سرنناسه عنوان و نرح پديدآور ويراست مشخصات انتشار )
 oفهرست نويسي توصيفي (مشخصات ظاهري ف فروست ياددانت ها)

جلسه دوم  :فهرست نویسی تحلیلی
 oفهرست نويسي تحليلي (ت يين موضو کتاب سرعنوان هاي موضوعي فارسي )
 oفهرست نويسي تحليلي (نناسه افزوده )
 oبهره گيري از منابع الزم براي فهرست نويسي

جلسه سوم  :فهرست نویسی در قالب مارک
 oآننايي با مارک
 oمارک ايران کاربرگه هاي نرم افزار رسا
 oنحوه ايجاد يک پيشينه (فهرست نويسي توصيفي و تحليلي) در نرم افزار رسا

جلسه چهارم  :فهرست نویسی کتاب با پدیدآور تنالگانی
 oپديدآور تنالگاني آثار بيانگر عملکرد و ف اليت هاي تنالگان
 oسمينارها همايش ها و ...
 oآثار بيانگر مجموعه موجود در يک جا

جلسه پنجم :فهرست نویسی کتاب با سرشناسه عنوان و عنوان قراردادي
 oفهرست نويسي توصيفي و تحليلي کتاب با سرنناسه عنوان
 oفهرست نويسي توصيفي و تحليلي کتاب با سرنناسه عنوان قراردادي
 oعنوان قراردادي به منزله نناسه افزوده

اداره کل آموزش و پژوهش
استاد  :خانم طاهره یعقوب پور
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جلسه ششم  :فهرست نویسی کتاب ها بصورت فروستی
 oت ريف فروست انوا فروست
 oفهرست نويسي توصيفي کتاب ها بصورت فروستي
 oفهرست نويسي تحليلي کتاب ها بصورت فروستي

جلسه هفتم  :عنوان در فهرست نویسی
 oنام  /عنوان موارد استفاده از نام  /عنوان
 oفهرست نويسي توصيفي کتاب با نام  /عنوان
 oفهرست نويسي تحليلي کتاب با نام  /عنوان

جلسه هشتم  :فهرست نویسی کتاب هاي کودکان
 oآننايي با کتاب هاي کودکان و نوجوانان
 oفهرست نويسي توصيفي کتاب هاي کودکان
 oفهرست نويسي تحليلي کتاب هاي کودکان

جلسه نهم  :فهرست نویسی کتاب هاي التین
 oت ريف کتاب هاي التين تاريخچه فهرست نويسي کتاب هاي التين در ايران
 oفهرست نويسي توصيفي کتاب هاي التين
 oفهرست نويسي تحليلي کتاب هاي التين

جلسه دهم  :فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا)
o
o
o
o

آننايي با فهرست نويسي پيش از انتشار(فيپا )
تاريخچه اهداف و فوايد فيپا
درخواست و دريافت فيپا
کاربرگه فهرست نويسي پيش از انتشار (فيپا)

جلسه یازدهم  :فهرست نویسی منابع غیر کتابی
 oت ريف منابع يير کتابي اهميت فهرست نويسي منابع يير کتابي
 oفهرست نويسي توصيفي منابع يير کتابي
 oفهرست نويسي تحليلي منابع يير کتابي

جلسه دوازدهم  :فهرست نویسی پیایندها
 oت ريف پيايندها تاريخچه فهرست نويسي پيايندها در کتابخانه ملي
 oفهرست نويسي توصيفي پيايندها
 oفهرست نويسي تحليلي پيايندها

جلسه سیزدهم  :فهرست نویسی نسخه هاي خطی
 oت ريف نسخه هاي خطي اصول فهرست نويسي نسخه هاي خطي
 oفهرست نويسي توصيفي نسخه هاي خطي
 oفهرست نويسي تحليلي نسخه هاي خطي
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جلسه چهاردهم  :مستند سازي  ،مستند موضوع  ،اصطالحنامه ها
 oت ريف مستندسازي
 oمستند موضو
 oآننايي با اصطالحنامه اصطالحنامه فرهنگي فارسي

جلسه پانزدهم  :مستند نام شخص ف تنالگان و ناشر
 oمستند نام نخص نحوه انتخاب و نام انخاص
 oمستند تنالگان
 oمستند نانر

جلسه شانزدهم  :آینده فهرست نویسی
 oآينده فهرست نويسي
 oآننايي با اف  .آر  .بي  .آر
 oآننايي با آر  .دي  .اي .

منابع و مراجع اصلی فارسی  :کتابنامه
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