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 فارسي هاي هاي رده كنگره در فيپاي كتاب بررسي ميزان صحت شماره

د1384-1380هاي سالمنتشره خانه دانشكده دامپزشكي كتابر موجود

 دانشگاه تهران

 الدن داريوش نياكان
 كارشناس كتابداري پزشكي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

 مريم جان محمدي

 دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري دانشگاه تربيت مدرس

 چكيده
و عناصر آن ازجمله شماره رده از آنجا كه فهرست:هدف يكب نويسي پيش از انتشار ندي به عنوان

مي منبع قابل اعتماد در بسياري از كتابخانه گيرد، در اين مقاله سعي شده است ها مورد استفاده قرار
 عنوان 155نويسي پيش از انتشار در فهرستبندي كنگره موجود هاي رده ميزان صحت شماره

اند بررسي شدهسازماندهيكتاب فارسي كه در كتابخانه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
.گردد

و 155 براي بررسي فيپايا در اين پژوهش از روش تحليل محتو:روش  عنوان كتاب فارسي،

.بندي كنگره استفاده شده است آن با ردهمطابقت

كه از كتاب) درصد18( عنوان28ي كنگره در بند رده شماره:ها يافته اند فيپا بودهدارايهايي

اش. اشتباه بوده است و غيرحروفچيني) درصد28/1(حروفچيني: تباهات به دو دستهاين
مي) درصد72/16( ي كتابخانه كنگره بند ردههاي مقاله حاضر با استناد به كتابدر. شوند تقسيم

اُپك برخي كتابخانه .د اشتباه به تفصيل شرح داده شده استهاي معتبر دنيا، تعدادي از موارو

. فهرست نويسي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، بندي كنگره رده، فيپا:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

و اطالع فرايند سازماندهي، يكي از چهار . رسـاني اسـت كاركرد عمده كتابداري
نمايند، عـالوه بـر اقدام ها به صورت غيرمتمركز به اين كار در صورتي كه كتابخانه

ك  و هزينـه، احتمـال دارد كتـابي واحـد در هـاي مختلـف بـه تابخانـه اتالف وقـت

و هاي متفاوتي فهرست شكل و در مجمـوع يكدسـتي همـاهنگي ميـان نويسي شود
برگـه، لذا براي احتراز از چنين مشكالتي، فكر تهيه فهرست. ها ازميان برود كتابخانه

و اوايل قرن بيستم توسط برخـي  همزمان با انتشار هر كتاب در اواخر قرن نوزدهم
شدكتابداران آمريكايي (و انگليسي مطرح )239ص،1379فتاحي،.

در ايـران، از مهـر. شـود در برخي كشورها اين برنامه اجـرا مـي در حال حاضر
و ارشاد اسـالمي، فهرسـت 1377 نويـسي كتابخانه ملي با همكاري وزارت فرهنگ

از)2(مـاده. پيش از انتشار را به طور رسمي آغاز كرد  آيـين نامـه اجرايـي، هـدف

مي نويسي پيش از انتشار را اين فهرست نويسي پيش هدف از فهرست:كند گونه بيان
و يكدسـتي در امـور فهرسـت  و از انتشار، ايجاد دقـت، صـحت، سـرعت نويـسي

از پيشگيري از دوباره كاري در كتابخانه  هاست كه در نتيجـه، مقـدار قابـل تـوجهي
و كارمنـدان متخـص ها صـرفه بودجه كتابخانه  هـاص كتابخانـه جـويي خواهـد شـد

و ايجـاد شـبكه مي هـاي توانند اهم اوقات خـود را صـرف خـدمات بـه مراجعـان
1.رساني كنند اطالع

در از جمله عناصر اصلي فيپا شماره رده بندي است، كـه بـه تعيـين محـل كتـاب
مي. كند قفسه كمك مي  ايـن. دهـد شماره رده، قسمت اصلي شماره راهنما را تشكيل

: داردهدف مشخص شماره دو

 ياري به خواننده در يافتن يك كتاب معين.1
هم ياري به خواننده در يافتن همه كتاب.2 يك هاي ، 1378ابرامي،(جا نوع در

)143ص
هـاي فارسـي تعـدادي از كتـاب در متن حاضر صحت شماره رده كنگره فيپا در

يده نويسي شده در كتابخانه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران بررسي گرد فهرست
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.است

 بيان مسئله

 عنوان كتاب فارسي كه داراي فيپا بـوده، 155، تعداد 1384-1380هاي در سال
درحـين. در كتابخانه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهـران سـازماندهي شـده اسـت

هم برگه سازماندهي مشخص گرديد كه فهرست  و هاي فيپا، هم در قسمت توصيفي

.دارددر قسمت تحليلي اشتباهاتي 
دو اي به بررسي اشـكاالت فهرسـت در مقاله) 1381(كوكبي نويـسي توصـيفي

.هاي پيش از انتشار پرداخته است برگه مورد از فهرست

از بندي كتاب با توجه به اهميت رده و چـه جهـت ها چه از لحـاظ سـازماندهي
مـ ها، در اين مقاله فقط اشتباهات رده بازيابي كتاب  ورد بندي كنگره موجود در فيپـا

. گيرد بررسي قرار مي
بـ،اشتباهات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد ه دو دسـته كه دسـته دوم خـود

مي فرعي :شود تر تقسيم
) مورد2(حروفچينياشتباهات.1
) مورد26(حروفچينياشتباهات غير.2

)مورد13(هاي تاليف اشتباهات مربوط به كتاب. الف-2
)مورد13(اي ترجمهه اشتباهات مربوط به كتاب.ب-2

 حروفچينياشتباهات.1

: توجه كنيد1براي نمونه به تصوير
Sبـا مراجعـه بـه كتـاب رده. اسـت /9SHبرگـه شماره رده در اين فهرسـت

به. استSH 156.9شود كه شماره صحيح اين كتاب مالحظه مي كهبا توجه  اين
مي اي با مميز شروع نمي هيچ شماره خط شود، به نظر  چـين حـروف اي ديـد رسد

. گرديده است156باعث حذف شماره
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و تسكين در آبزيان«برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.1 تصوير »فنون بيهوشي

با مراجعه به كتاب رده. است SF/3برگه شماره رده در فهرست،2در تصوير
Sشود كه شماره صحيح اين كتاب مالحظه ميSF 511.3 گونـه كـه همان. است

 511 باعـث حـذف شـماره حروفچينـي برگه قبل اشاره شـد، اشـتباه در فهرست 
.گرديده است

 برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.2 تصوير
و اقتصاد پرورش شترمرغ در ايران« »مديريت

.Ross, Lindsay Gراس، لينزي

و تسكين در آبزيان تاليف لينزي، جي راس، باربارا راس؛ مترجمان سـعيد/ فنون بيهوشي

و چاپ،: تهران-.ميرزرگر، مسعود صيدگر .1384دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

).2734انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره(-.مصور، جدول، نمودار.:ص227 پانزده،
ISBN  964 -03-5192-X                      

. فهرستنويسي براساس اطالعات فيپا

 Anaestetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals: عنوان اصلي

. كتابنامه

 فيزيولـوژي-ماهيهـا.4. فيزيولوژي-آبزيان.3تسكين در حيوانها.2. بيهوشي حيوانها.1

صـيدگر،.ج.، متـرجم-1342ميرزرگر، سـعيد،.بRoss, Barbara، باربارا، راس. الف

و چاپ. دانشگاه تهران.د.، مترجم-1348مسعود،  . عنوان.ه.موسسه انتشارات

 SH 1384/9/ر2ف9
م84-33170 كتابخانه ملي ايران

-1345حميدي، محمد سعيد،

و اقتـصاد پـرورش شـتر مـرغ در ايـران و ترجمـه محمـد سـعيد/ مديريت  تـاليف

،: تهران-.ميديح .1379انتشارات بين الملل شمس

.مصور، نقشه، نمودار.:ص) 120(
ISBN 961-669615-5 

.فهرستنويسي بر اساس اطالعات فيپا

 118-117.ص: كتابنامه

.عنوان. الف. پرورش- ايران-شتر مرغها.1

 SF/3/ الف19ح8

م79-649كتابخانه ملي ايران
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غ.2  چيني ير حروفاشتباهات

 اشتباهات مربوط به كتاب هاي تاليفي. الف

»طب سوزني در دامپزشكي«برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.3يرتصو

3هاي موضوعي فارسي ويرايش با مراجعه به كتاب سرعنوان،3در تصوير
»پزشـكي سـوزني« تقسيم فرعـي»ها دام«در زير موضوع: كه اوالً يابيم در مي
 آن بـه نيز اجازه افـزودن»پزشكي سوزني«در زير موضوع: ثانياً.ندارد وجود

كه. داده نشده است»ها دام«موضوعات ديگر ازجمله با اين حال اگر بپذيريم
 در ويـرايش بعـدي»هـا دام«موضـوع زيـر»پزشـكي سـوزني«تقسيم فرعـي 

و بنابراين موضوع سرعنوان  پزشكي–ها دام«هاي موضوعي فارسي اضافه شود
آن»سوزني  Veterinary" درست تلقي شود، در اين صـورت معـادل التـين

Acupuncture"خواهد بود .
هاي موضوعي فارسـي معـادل التـين الزم به توضيح است كه در سرعنوان

درهمـين. قيـد گرديـده اسـت"Acupuncture"،»پزشكي سـوزني«موضوع 

 اسـت نـه»پزشـكي جـايگزين« معادل التـين"Alternative Medicine"منبع
م براي رده.»پزشكي سوزني«  مالحظهSراجعه به كتاب رده بندي اين كتاب با

 Veterinary Acupuncture"،SF 914.5"شود كه رده مربوط به موضـوع مي
و برگه پيش از انتشار اين كتـاب آورده شـده كه در فهرست SF 5/745است

خيري خامنه، مهرداد

.1380نوربخش،: تهران-.مهرداد خيري خامنه/ طب سوزني در دامپزشكي

.مصور، جدول.:ص208
ISBN  964 -6625-46-0 

. فهرستنويسي براساس اطالعات فيپا

.عنوان. الف. پزشكي سوزني-دامها.1

SF 5/745/خ9ط2
1380 

م80-16041 كتابخانه ملي ايران
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و نـه  Medicine "Alternative Veterinary"است مربوط به موضوع  اسـت
."Veterinary Acupuncture"موضوع

.در داخل متن كتاب رده، آورده شده است)4تصوير(ره رده صحيح شما
در. است 167SH/م2برگه شماره رده در اين فهرست.نگريدب5به تصوير

 SHهـاي شود كـه شـماره مشخص ميSصورتي كه با مراجعه به كتاب رده

167.A-Z و مربوط به پرورش انواع ماهي درمـتن. هاي آنها نه بيماري هاست

قابل. هاست هاي انواع ماهي مربوط به بيماري SH179.A-Z، ردهSب ردهكتا
 شماره رده اختصاصي موضوع اين كتـابSنمايه كتاب رده ذكر است كه در 

 است، "Salmon-Diseases"كه معادل التين آن در سرعنوان موضوعي فارسي
. دارد برگه قرار در باالي شماره رده ناصحيح اين فهرستدقيقاً

. آورده شده است6 ماره رده صحيح در تصويرش

SF ANIMAL CULTURE 

Veterinary medicine 
 Other diseases and conditions, A-Z – Continued 
 910.L8           Loco-weed disease                    
 910.M48       Metabolic disorders 
 910.S5 Shock 
 910.T8  Tumors 
 910.W38 Water-electrolyte imbalances. Acid-base imbalances                
 ٩١٠�٥  Veterinary orthopedics 
 Veterinary surgery 
 911 General works 
 912 Dehorning 
 913 Surgical instruments              

914 Anesthesia 
 Veterinary surgical emergencies. Veterinary traumatology 
 Cf. SF910.S5, Shock 
914.3 General works 
914.4 Fractures 
 Cf. SF959.F78, Fractures in horses 

 914.5 Veterinary acupuncture 

 

Sمتن كتاب رده در SF 914.5شماره.4 تصوير
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»هاي آزاد ماهيان بيماري«برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.5 تصوير

SH AQUACULTURE . FISHERIES. ANGLING  
 

Aquaculture 
 Fish culture 
 Diseases and adverse factors 
 Individual diseases, 
 Pollutants, parasites 
 177.S75                           Stress 
 177.T45                           Thermal stress 
 177.T7                             Trematodes 
 177.T86                           Tumors 
 177.V35                          Vanadium 
 177.V57                          Viruses   
 Water levels, see SH173. 5 
 177.W64                         Wood pulp industry 
 177.Z5                             Zinc 
 179.A-Z                        Diseases and pests of individual species, A-Z 
 For diseases of individual aquarium fish, see 
 SF458.A+

179.B6                             Black bass 
 179.C3                             Carp      
 179.C32                           Catfish  
 Channel catfish, see SH179.C32 
 179.E45                            Eels 
 179.H3                             Halibut 
 179.O94                           Oysters 
 179.S28                            Salmon  
 

S در متن كتاب رده SH 179.S28شماره.6تصوير

-1343سلطاني، مهدي،

و چاپ،: تهران-.تاليف مهدي سلطاني/ بيماريهاي آزاد ماهيان .1380دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

).2549؛ شماره انتشارات دانشگاه تهران(-.مصور.:ص444
ISBN   964-03 -4480- X 

.اطالعات فيپا فهرستنويسي براساس

. كتابنامه

و چاپ. دانشگاه تهران. الف. بيماريها-ماهي آزاد.1 .عنوان.ب. موسسه انتشارات

  SH 167/م2س8
م80-28244كتابخانه ملي ايران
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 برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.7 تصوير
»هاي آزمايشگاهي روش: كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي«

. برگه به تبع موضوع نادرسـت آن، اشـتباه اسـت شماره رده كنگره در اين فهرست

مي موضوع نادرست فهرست برگه يا از ويـرايش كننده اين فهرست رساند كه تهيه برگه
و يـا معـادل دقيـق فارسـي هاي موضوع سوم سرعنوان  ي فارسي استفاده نكرده است

به اصطالح كلينيكال پاتولوژي را نمي و صرف دانستن معادل فارسي پاتولوژي دانسته

 با مراجعـه بـه يـك فرهنـگ دامپزشـكي آن كه حال. تعيين موضوع اقدام كرده است 
ه بـه سـپس بـا مراجعـ. توانست به مفهوم صحيح عنوان كتاب مذكور دست يابـد مي

 آسـيب--هـا دام«هاي موضوعي فارسي، موضوع صحيح اين كتـاب يعنـي سرعنوان
شـماره صـورت ايـندرودكن استخراج را2»آزمايشگاهي هاي دستنامه--باليني شناسي

. آورده شده است8 شماره صحيح در تصوير. است SF 772.6صحيح اين كتاب، 

SF ANIMAL CULTURE 

Veterinary medicine 
 Diagnosis – Continued 
 Biopsy, see SF772.65                    
772. 5                       Physical diagnosis 
772. 55                     Endoscopy 
 Radiodiagnosis, see SF757.8 
 772. 58                    Ultrssonography 
 Laboratory diagnosis. Veterinary clinical pathology 
 772. 6                         General works    

 

Sمتن كتاب رده درSF772.6شماره.8 تصوير

-1328اطيابي، ناهيد،

: تهـران-.تـاليف ناهيـد اطيـابي/ روش هاي آزمايشگاهي: كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

و چاپ، .1384دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

و شش، )2704انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره(-.جدول.:ص]427[ بيست
ISBN   964 – 03-5070- 2 

. فهرستنويسي براساس اطالعات فيپا

. كتابنامه

و. دانشگاه تهران. الف. دستنامه آزمايشگاهي- آسيب شناسي-دامها.1 موسسه انتـشارات

.عنوان.ب. چاپ

 SF 1384 769/ الف6ك8

م84-5554كتابخانه ملي ايران
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 اشتباهات مربوط به كتاب هاي ترجمه.ب

»ميكروبيولوژي گوشت«برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.9 تصوير

از، صـرف تصويربرگه موضوع اول اين كتاب با توجه به فهرست  آن كـه نظـر
با امالي ميكروب هاي موضوعي فارسـي آمـده اسـت در سرعنوان آن چه شناسي

. برگـه اشـتباه اسـت باشد ولي شماره رده كنگره فهرسـت تفاوت دارد، صحيح مي 
توجـه گوشت را از نظر اقتصاد خانواده مـوردTزيرا شماره مذكور در كتاب رده

و به جنبه ميكرب  با بررسـي ايـن. شناسي آن توجهي نكرده است قرار داده است
مي فهرست برگه در تعيين شماره رده كننده اين فهرست كه تهيه شود برگه مشخص

. دچار اشتباه شده است»شناسي ميكرب–گوشت«اصلي كنگره مربوط به موضوع 
از Meat- Microbiology""يعني معادل التين موضوع مذكور حالي كه اگر در را

و سپس آن را بـا سـرعنوان سرعنوان هـاي هاي موضوعي فارسي استخراج نموده

مي عي كتابخانه كنگره تطبيق مي موضو 10گونه كـه در تـصوير توانست همان داد

.Davies, Andrew Rديويس، اندرو

 رونالد جورج بورد؛ ترجمه مهران اعلمي، علي اندرو ديويس،/ ميكروبيولوژي گوشت

و زهـره خـداجوي اشـپال شـركت جهـاد: تهـران-.خامسان؛ ويراستار احمد بروجردي

و آموزش،  .1380تحقيقات

، موسـسه آمـوزش عـالي علمـي كـاربردي جهــاد(-.جـدول، نمـودار.:ص466ح

و صنايع غذايي؛.8كشاورزي؛  )1گروه علوم
ISBN   964- 5884 – 00- 4 

. فهرست نويسي براساس اطالعات فيپا

                                   The Microbiology of Meat and Poultry: عنوان اصلي

.كتابنامه 

ها.2. ميكروب شناسي-گوشت.1 و خروس بـورد،. الـف. ميكروب شناسـي-مرغ

.ج. اعلمـي، مهـران، متـرجم.بBoard, Ronald George-1932رونالد جـورج، 

.ه. موسسه آموزش عـالي علمـي كـاربردي جهـاد كـشاورزي.د. خامسان، علي، مترجم

.عنوان

 TX 556/گ9د9
م38063-80 1380

 كتابخانه ملي ايران



و و تابستان،مهفتكتابداري، دفتر چهل 102 1387 بهار

. دست يابد (QR 117)شود، به شماره صحيح اين موضوع مشاهده مي
اُپـك كه اين كتاب ترجمه اسـت مـي از آنجا،طرفي از تـوان بـا مراجعـه بـه

حـصولو رده كتـاب با مقايسهازپسو اقتباس را رده شماره دنيا، معتبر هاي كتابخانه
 معتبرهاي كتابخانه هاياُپكاز. اطمينان از صحيح بودن آن، مورد استفاده قرارداد

QR MICROBIOLOGY 
Microbial ecology 

 By type of environment- Continued 
 Foods 
 Cf. TP371.2+ , Preservation in food processing 
 Cf. TX599+ , Food preservation in the home 
 115                                General works  
 116                                 Eggs 
 117                                 Meat 

 

Q درمتن كتاب رده QR 117شماره.10تصوير

اُپك كتابخانه دانشگاه كوئينزلند استراليا در زمينه علوم مي اُپك كتابخانه3توان به و
در. اشاره نمود4اُهايو و شماره رده كنگـره كتـاب مـذكور دو فهرست اُپـك ايـن

. نمايش داده شده است12و11 كتابخانه در تصاوير
I

Library 
Catalogue 

Catalogue Help | Ask a Librarian | Catalogue | Loans | Course Resources | 
Databases | Document Delivery 

Title The microbiology of meat and poultry / edited by 
Andrew Davies and Ron Board. 

Publisher London ; New York : Blackie Academic & Professional, 1998. 

Edition 1st ed. 

Access in-library Call Number Status 

Biol Sci QR117 .M527 1998 AVAILABLE 

Description x, 346 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliography Includes bibliographical references and index. 

Subject Meat -- Microbiology.

Food -- Microbiology.

Food industry and trade.

Other author Davies, Andrew (Andrew R.)

ISBN 0751403989 

»ميكروبيولوژي گوشت«برگه كتاب هرستف.11 تصوير
اُپك كتابخانه كوئينزلند استراليا  در
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 در اُپك كتابخانه اُهايو»ميكروبيولوژي گوشت«برگه كتاب فهرست.12 تصوير

»ميكروب شناسي پزشكي جاوتز«برگه كتاب فهرست.13 تصوير

                 Brooks, George Fredrich.م-1925بروكس، جورج فردريك،

 

اس.ف. ژئـو/ ميكروبشناسي پزشكي جاوتز آ. بـروكس، ژانـت . بوتـل، اسـتفان

.1383سماط،: مورس؛ ترجمه عباس بهادر، تهران

.ص464
ISBN :  964-5789-73-7 

 رستنويسي بر اساس فيپا فه

 ,Jawetz, Melnick & Adelbergs medical microbiology: عنـوان اصـلي

23rd ed     1.م-1916جـاوتز، ارنـست،. الـف. ميكروب شناسي پزشـكي.Jaweta, 

Ernest   باتـل، جانـت.ب. ميكروبيولـوژي پزشـكيButel, Janet S.مـورس،.ج

ــ.دMorse, Stephenاســتيون ــاس، به و-1350ادر، عب ــرجم ز.، مت ــوان ــوان. عن : عن

.ميكروبيولوژي پزشكي

 8/47QR/ج3م 10

1383 
م83– 35241 كتابخانه ملي ايران
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از، صرف13 تصوير برگه موضوع فهرست كه نظر  در آن چـه مالي آن بـاا آن
هاي موضوعي فارسي آمده است تفاوت دارد، به درستي انتخـاب شـده سرعنوان

»شناسـي پزشـكي ميكرب«گرفته شده براي موضوع است ولي شماره رده در نظر 
برگـه كننده ايـن فهرسـت تهيه. وجود نداردQ در كتاب رده اصال8/47QRًيعني

را  ا رده اصلي مي.ستبه درستي تشخيص داده توانست با اسـتخراج معـادل وي
هــاي از ســرعنوان"Medical Microbiology"التــين موضــوع انتخــابي يعنــي 

و سپس مراجعه به نمايه كتـاب رده  ، شـماره رده صـحيح راQموضوعي فارسي
 آورده شـده14 تصوير است كه درQR 46شماره صحيح اين كتاب.دكناستفاده
.است

QR MICROBIOLOGY 

Microbiology 
1 Periodicals, societies, congresses, serial collections,                                

 yearbooks  
6 Collected works (nonserial) 
9 Dictionaries and encyclopedias 

11                           Terminology, notation, abbreviations 
 12                           Classification. Nomenclature 
 Cf. QR81, Bacteria 

13 Evolution 
 History 

21 General works 
22.A-Z                        By region or country, A-Z 
 Biography 

30 Collective  
31.A-Z                         Individual, A-Z 
 e.g. 
31.F5                               Fleming, Alexander 
 General works, treatises, and textbooks 
41                                Through 1969  
41.2                             1970- 
 By discipline 
46                                Medical microbiology 

Q در متن كتاب رده QR 46شماره.14تصوير

واُپـك كتابخانـه توان در اين كتاب ترجمه را نيز مي هـاي كوئينزلنـد اسـتراليا
اُهايو جستجو كرد  ،شـود مشاهده مـي16و15 گونه كه در تصوير همان. كتابخانه

دو شماره اين كتاب در Qاسـت كـه بـا كتـاب رده QR 46كتابخانـهاُپك ايـن

.مطابقت كامل دارد
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»شناسي پزشكي جاوتز ميكروب«برگه كتاب فهرست.15تصوير
اُپك كتابخانه كوئينزلند استراليا  در

»ميكروب شناسي پزشكي جاوتز«برگه كتاب فهرست.16تصوير
ُاهايو اُپك كتابخانه  در
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 رده بـه تبـع موضـوع شـماره كنيـد مـشاهده مـي17گونه كه در تصوير همان
ميكـرب-هـا روده«اولين موضوع صـحيح ايـن كتـاب. نادرست آن، اشتباه است

و»شناسي  است كـه  QR 171.I6اين صورت شماره رده كنگره صحيحدر است
اُپك كتابخانه كوئينزلند استراليا اُهـايو)18تـصوير( با مراجعه به اُپـك كتابخانـه ،

.اين شماره استخراج گرديده است)20تصوير(Qو كتاب رده)19تصوير(

 برگه پيش از انتشار كتاب فهرست.17 تصوير
آن پروبيوتيك« و كاربرد و طيور ها »ها در تغذيه دام

                                                                      Fuller, Roy–1933فولر، روي،
و طيور و كاربرد آنها در تغذيه دام تاليف روي فولر؛ ترجمه نادر افشار/ پروبيوتيكها

.1380نوربخش،: تهران-.مازندران، ابوالفضل رجب؛ زيرنظر محمد مهدي كيايي

.مصور، جدول.:ص392
ISBN   964- 66-25-49-5 

. فهرستنويسي براساس اطالعات فيپا

                                                 Probiotics: the scientific bases: عنوان اصلي

. گوارشـي انـدامهاي-دامهـا.4. باكتريها.3. مكملهاي مواد غذايي.2. تغذيه-دامها.1

-1348افـشار مازنـدران، نـادر،. الـف. ميكروب شناسـي-دامها.6. تغذيه-پرندگان.5

.د-1325كيـايي، محمـد مهـدي،.ج.، مترجم-1341رجب، ابوالفضل،.ب. مترجم

. عنوان

 95SF/ف9پ4

1380 

م80-24169كتابخانه ملي ايران
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I

Library 
Catalogue 

Catalogue Help | Ask a Librarian | Catalogue | Loans | Course Resources | 
Databases | Document Delivery 

Title Probiotics : the scientific basis / [edited by] Roy 
Fuller. 

Publisher London, England ; New York : Chapman & Hall, 1992. 

Edition 1st ed. 

Access in-library Call Number Status 

Biol Sci QR171.I6 P76 1992 DUE 03-02-07 

Gatton QR171.I6 P76 1992 AVAILABLE 

Description 398p : ill ; 25cm. 

Bibliography Includes bibliographies. 

Subject Intestines -- Microbiology.

Dietary supplements -- Microbiology.

Animals -- Food -- Microbiology.

Other 
author 

Fuller, R. (Roy), 1933-

ISBN 0412408503 

 

آن پروبيوتيك«برگه كتاب فهرست.18تصوير و كاربرد و طيور ها »ها در تغذيه دام
اُپك كتابخانه كوئينزلند استراليا  در

و كاربرد آن پروبيوتيك«برگه كتاب فهرست.19 ويرتص و طيور ها »ها در تغذيه دام
اُپك كتابخانه ُاهايو  در
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QR MICROBIOLOGY 
Microorganisms in the animal body 

 By organ or system, etc., A-Z – Continued  
171.I6                         Intestines                                
 

Q در متن كتاب رده QR 171.I6 شماره.20تصوير

 گيري نتيجه

، عنوان كتـاب فارسـي 155تعداد در بررسي انجام شده مشخص گرديد كه از
داراي اشتباهات بـديهي) هاي تحت بررسيب كل كتا درصد18( عنوان28تعداد

به تفكيـك سـال اين اشتباهات نيز).1 نمودار( اند بندي كنگره بوده در شماره رده 

).2نمودار(اند هاي سازماندهي شده درصدگيري شده نسبت به كل كتاب
نويسي پيش ها در فهرست هاي رده كتاب با توجه به اشتباهات متعدد در شماره

از نامه اجرايي فهرست آيين)2( ماده از انتشار،  نويسي پيش از انتـشار، كـه هـدف
مي فيپا را بيان مي  در. شود كند، مخدوش و صحت كافي زيرا از آنجا كه فيپا دقت

نويسي نويسي را ندارد سبب سلب اعتماد كاركنان متخصص فهرست امور فهرست
و آنان را مجبور به ناديده گرفتن رده مي و يا مقايـسه آن هاي موجو شود د در فيپا

مي با كتاب كـاري اين مسئله باعث دوباره،هر دو حالتدر. نمايد هاي رده كنگره

و بـذل توجـه در ايـن زمينـه توسـط با اصالح شماره. خواهد شد  هاي اشتباه فيپا
اگـر كتابـداران بـراي. رود نويسي از بـين مـي كتابداران يكدستي در امور فهرست 

و چراي شماره رعايت يكدستي، به  كن هاي رده فيپا پذيرش بي چون نـد، در اقدام
هـا كـه همانـا قـرار گـرفتن بنـدي كتـاب يك طرف هـدف از رده اين صورت از 

مي هاي هم موضوع در كنار هم است خدشه كتاب و اين امر خود نقـض دار شود
و چهارم رانگاناتان است كه بيان مـي  د هـر خواننـده بايـ: دارد آشكار قوانين دوم

و در وقت خواننده بايد صرفه (جويي كرد بتواند كتابش را بيابد ، 1379مزينـاني،.
هايي مانند كتابخانه تحت بررسي اين مقالـه طرف ديگر در كتابخانهازو)80ص

و التين در كنار هم در قفسه كه كتاب  مي هاي فارسي  گيرنـد، بـا پـذيرفتن ها قرار
و ترجمـه آن در كنـار كه اينهاي اشتباه فيپا، به جاي شماره  كتابي به زبان اصلي

و،هم قرار گيرد ميگاه در دو مكان متفاوت .گيرد بسيار دور از يكديگر قرار
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82%

18%

���	 
در�� رد� ه�ي در�
���	 
در�� رد� ه�ي ��در�

و نادرست فيپا درصد شماره.1 نمودار  هاي رده كنگره درست
 1384-1380هاي در مجموع سال

14.81

21.87

11.76

21.05

31.25

1380

1381

1382

1383

1384

در�� ا������ه�ت رد�

 درصد اشتباهات شماره رده كنگره فيپا.2 نمودار
 1384-1380هايك سالبه تفكي

گونـه تـاثيري درافـزايش بيانگر اين نكته است كه گذشت زمان هيچ2 نمودار
هـاي فيپـا همكـاري برگه ضريب دقت كتابداراني كه در تعيين شماره رده فهرست 

.اند، نداشته است كرده

 پيشنهادها

و باال بردن ضريب دقت در شماره فيپـا، هاي رده كنگـره براي پرهيز از اشتباه

:شود موارد زير پيشنهاد مي
هاي موضـوعي سرعنوان(براي اقتباس شماره رده صحيح، ازمنابع مختلف-1

و كتاب كتابخانه OPACكتابخانه كنگره آمريكا،  هاي رده كتابخانه هاي دنيا
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هاي موضوعي فارسـي هاي التين موضوعات در سرعنوان به معادل) كنگره
.توجه شود

ك سرعنوان-2 و تابخانه كنگره مي هاي موضوعي تواند در تعيين محـدوده رده
.نمايد شاياني كمك نظر، مورد موضوع اختصاصي رده شماره موارداي پاره در

اُپك كتابخانه كنگـره آمريكـا ازاُپـك در مورد كتاب-3 هاي ترجمه به غير از
. هاي موضوعي مختلف استفاده گـردد هاي معتبر ديگري در زمينه كتابخانه

اُپـك دو گونه همان و كه در متن حاضر اشاره گرديد، كتابخانـه كوئينزلنـد
 پزشـكي پايه،(اُهايو براساس تجارب نگارندگان در زمينه موضوعي علوم 

. معتبر است)و كشاورزي
مي در مورد كتاب-4 اُپك كتابخانه هاي تاليف نيز  هاي معتبر توان با مراجعه به

ك دنيا، شماره رده كتاب .تاب مورد نظر را پيدا كردهاي هم موضوع با
هـا را پـس از مطابقـت بـا هـاي اسـتخراج شـده ازاُپـك كتابخانـه شماره-5

.داد قرار استفاده مورد آنها صحت از اطمينان حصولو كنگره رده هاي كتاب

از آنجا كه فهرست نويسان مخصوصاً آنهايي كه در كتابخانه ملي فعاليـت-6
سرها دارند با تمامي دانش بشري در موضوع  ووي بسيار متنوع كار دارند

هـاي مختلـف را ندارنـد، لـذا هاي موضوعي در حـوزه از طرفي تخصص 
و تهيـه فيپـا، پيشنهاد مي  شود تا آنجا كـه امكـان دارد بـراي سـازماندهي

و كتاب هاي هم موضوع دسته كتاب هاي يك موضـوع خـاص، بندي شده
بعـد از مـدتي در آن هميشه به گروه خاصي از كتابداران واگذار شـود تـا 

و شـماره  و موضـوعات هـا بـا دقـت زمينه موضوعي تخصص پيدا كـرده

.بيشتري تعيين گردد

 ها نوشت پي

1. www.nlai.ir 
2. Veterinary clinical pathology -- Laboratory manuals. 
3. http://www.library.uq.edu.au/ias/mainmenu.html 
4. http://olc1.ohiolink.edu/search/ 
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عمناب

و اطالع( شناسي شناختي از دانش). 1378( ابرامي، هوشنگ ()رساني علوم كتابداري به كوشش.
(اهللا فتاحي رحمت .كتابدار نشر: تهران).2ويرايش ).

موسسه انتشارات: تهران.هاي آزمايشگاهي روش: كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي). 1384( ناهيد اطيابي،
.و چاپ دانشگاه تهران

و ديگران بروكس، و ديگران،(.شناسي پزشكي جاوتز ميكروب). 1383(جورج فردريك عباس بهادر
).2004نشر اثر اصلي(-.سماط: تهران). مترجم

و اقتصاد پرورش شترمرغ در ايران). 1380( حميدي، محمدسعيد انتشارات بين الملل: تهران. مديريت
. شمس

.نوربخش: تهران.مپزشكيطب سوزني در دا). 1380( خيري خامنه، مهرداد
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