
 

 

(پيش از اوتشار )فيپا آييه وامً اجرايي فهرست وويسي  

 يمضيّ

 غيغ ٔ صٔنتي َبشغاٌ كهيّ ٔػيغاٌ، يذتغو ْيبت 8/12/1375 يٕعر ِ ت/ 126675 شًبعِ يصٕثّ اؿتُبص ثّ

 اػ لجم كتبة شُبؿُبيّ صفذّ صع صعج جٓت( فيپب) اَتشبع اػ پيش َٕيـي فٓغؿت صعيبفت ثّ يهؼو صٔنتي

 ٔ شضِ تٓيّ ْبي فٓغؿت َٓبيي تبييض يـئٕنيت كّ يصٕثّ، ايٍ ۴ ۳ٔ ثُض اؿبؽ ثغ. اَض شضِ آٌ اَتشبع

 يهي كتبثشبَّ ٔ اؿُبص ؿبػيبٌ) ايغاٌ اؿاليي جًٕٓعي يهي كتبثشبَّ ػٓضِ ثّ عا آٌ اجغايي ضٕاثظ تؼييٍ

 طيم شغح ثّ( فيپب) اَتشبع اػ پيش َٕيـي فٓغؿت اجغايي ضٕاثظ. اؿت َٓبصِ  (ايغاٌ اؿاليي جًٕٓعي

:شٕص يي تُظيى  

 

  ِْضف1يبص )  

آٌ صع ٔة گبِ  ، يٕجت تکًيم كتبثشُبؿي يهي كشٕع ٔ اعائّ ثغسظٓغؿت َٕيـي پيش اػ اَتشبع )فيپب(ف

، غػتصلت، صذت، ؿ ؿبػيبٌ اؿُبص ٔ كتبثشبَّ يهي جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ شضِ ٔ ػالِٔ ثغ آٌ

غْٔبي صع ثٕصجّ، ػيبٌ ٔ َي ، صغفّ جٕيي، پيشگيغي اػ صٔثبعِ كبعييكضؿتي صع ايغ فٓغؿت َٕیـی

 .اَـبَی عا يٕجت سٕاْض شض

  

  ِتؼبعیف2يبص ) 

شُبؿبيي ٔ ثبػيبثي يك  تٓيّ اعالػبت كتبثشُبستي ثغاي (:فهرست وويسي پيش از اوتشار)فيپا

آٌ كتبة اؿت. كتبثشُبؿي يهي دبصم  كتبة ثغ يجُبي ضٕاثظ ٔ اؿتبَضاعصْبي ثيٍ انًههي لجم اػ اَتشبع

يهي جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ جٓت تٓيّ فٓغؿت  ًْكبعي تُگبتُگ َبشغاٌ ثب ؿبػيبٌ اؿُبص ٔ كتبثشبَّ

 .َٕيـي كتبة ْب يي ثبشض

آثبع يكتٕة يب صيضاعي ٔ فٓغؿتي اؿت كّ شبيم كهيّ  :ايران كتابشىاسي ملي جمهوري اسالمي

  .صع ايغاٌ ٔ آثبع يُتشغ شضِ ثّ ػثبٌ فبعؿي صع سبعج اػ كشٕع يي ثبشض شُيضاعي يُتشغ شضِ

 .غيغ اصٔاعي كّ ثّ يُظٕع اعائّ ثّ ػًٕو ٔ ثّ شكم كتبة اَتشبع يبفتّ ثبشض ْغ اثغ چبپي :كتاب

ًت عاؿت پؾ اػ جهض كتبة يي ثبشض كّ صع آٌ ْبي فبعؿي، أنيٍ صفذّ ؿ صع كتبة :صفحً عىوان

 .اؿت ػُٕاٌ كتبة ، َبو پضيضآٔعَضگبٌ ٔ ٔيغايش كُُضگبٌ، َبو َبشغ ٔ تبعيز َشغ آيضِ اعالػبتي ًْچٌٕ

پشت صفذّ ػُٕاٌ اؿت كّ صع لـًت ثبالي صفذّ فٓغؿت  (:شىاسىامً )صفحً صفحً حقوقي

ًْچٌٕ  ٍ آٌ ػالِٔ ثغ اعالػبت يُضعج صع صفذّ ػُٕاٌ، اعالػبتئ صع پبيي  اَتشبع )فيپب( َٕيـي پيش اػ

ليًت كتبة، َبو ٔيغايشگغ،  ،، تيغاژ كتبةچبپ، چبپشبَّ، آصعؽ، شًبعِ تهفٍ ، َبو َبشغ، َٕثتشًبعِ شبثك

اجغا يي شٕص( ٔ صع يٕعص كتبثٓبي تغجًّ  نيتٕگغاف، اعالػبت يغثٕط ثّ دك يٕنف ) ثغاي كشٕعْبي كّ

 .اؿت بت يغثٕط ثّ اثغ اصهي ٔ ... طكغ شضِشضِ اعالػ

 شًبعِ عكٕعص(: شًبعِ ای اؿت کّ پؾ اػ ایجبص فيپبی يغثٕط ثّ کتبة، ثّ صٕعت)  شماري كتابشىاسي

 .ؿيـتًی ثّ فيپب تؼهك يی گيغص

 .، شبثك صعيبفت ًَٕصِ اَضمي كّ پؾ اػ يغاجؼّ ثّ سبَّ كتبةدمي اششبصي :واشر حقيقي

يغاكؼ دمٕلي كّ يجٕػ اَتشبعاتي صاشتّ ثبشُض يب پؾ اػ يغاجؼّ ثّ سبَّ كتبة  ثّ :واشر حقوقي

 .صعيبفت ًَٕصِ اَض شبثك



 

 

  ِيغادم اسظ فيپب3يبص ) 

پظيغ يي ثبشض. ثُبثغایٍ الػو اؿت تب َبشغاٌ  اعؿبل صعسٕاؿت فيپب تُٓب ثّ صٕعت انكتغَٔيكي ايكبٌ

کبعثغی ٔ عيؼ ػجٕع، انکتغَٔيکی صعآيضِ ٔ پؾ اػ صعیبفت شُبؿّ  دمٕلي يب دميمي اثتضا ثّ ػضٕیت فيپبی

تکًيم پغؿشُبيّ ٔ انذبق فبیم ْبی يغثٕط ثّ کتبة( عا ثّ صٕعت انکتغَٔيکی ثّ  شبيم) صعسٕاؿت سٕص

  .ًَبیُض اعؿبل opac.nlai.ir يهي جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ ثّ َشبَی ؿبػيبٌ اؿُبص ٔ كتبثشبَّ ٔة گبِ

صع صٕعتی کّ عؿيض، ثّ َبشغ اػالو يی گغصص.  پؾ اػ اعؿبل صعسٕاؿت فيپب، کض عْگيغی ثّ يُؼنّ

ؿبیت ؿبػيبٌ  اعالػبت اعؿبنی کبيم ٔ صذيخ ثبشض پؾ اػ گظشت يضت ػيبٌ يؼيٍ، فيپبی کتبة صع

 اؿُبص ٔ کتبثشبَّ يهی لبثم عٔیت سٕاْض ثٕص.

 

  ثؼض َيبػ ثّ فٓغؿت َٕیـی يجضص صاعص يٕاعصی کّ کتبة تجضیض چبپ صع َٕثت ْبی  :1تبصري 

 تغييغ ػُٕاٌ

 تغييغ )اضبفّ شضٌ ، كى شضٌ ٔ جبثّ جب شضٌ( َبو يتغجى يب پضيضآٔعَضِ-

 ٔ يب اضبفّ شضٌ فغٔؿت تغييغ، دظف-

 اضبفّ يب كى شضٌ تؼضاص صفذبت كتبة-

 كتبة ٔيغاؿت-

 تغييغ لغغ كتبة-

تٕجّ ثّ ایُکّ پيشيُّ فٓغؿت َٕیـی چبپ  کتبة ْبیی کّ صليمب تجضیض چبپ لجهی ْـتُض، ثب :2تبصري 

 .ثّ صعیبفت فيپبی جضیض َضاعَض أل کتبة يٕعص اؿتفبصِ لغاع يی گيغص، َيبػی

 .اعؿبل صعسٕاؿت فيپب انؼايي اؿت لجم اػ صعيبفت شبثك :3تبصري 

ثغای کتبة ْبی صعؿی، فيپبی يشتصغ)شبيم ؿغشُبؿّ، ػُٕاٌ،  عجك تصًيى اتشبط شضِ، :4تبصري 

 .ٔ شًبعِ کتبثشُبؿی يهی( صبصع يی شٕص يششصبت ظبْغی، شُبؿّ افؼٔصِ

اصالدبتی عا صع فيپبی  لصض اػًبل ٔ َبشغ  کتبة ْبیی کّ ُْٕػ ثّ چبپ َغؿيضِ اَض )چبپ أل( :5 تبصري

  .پـت انکتغَٔيکی ثّ ٔادض فيپب اعؿبل گغصص آٌ ْب صاعص، الػو اؿت صعسٕاؿت اصالح تٕؿظ َبشغ ثب

َبشغ جضیض ػالِٔ ثغ  شضِ اؿت، الػو اؿت فيپبی صعسٕاؿتی ، اػ َبشغ صیگغی ٔاگظاع  چُبَچّ :6تبصري 

  .ا )يًٕٓع ثّ يٓغ ًْبٌ َبشغ(، اعائّ صْضَبشغ أل ع ، َبيّ ٔاگظاعی اػ5اعالػبت يُضعج صع تجصغِ 

علًی تجضیم شٕص، َيبػ ثّ صعیبفت  13 صع صٕعتی کّ صع چبپ ثؼضی کتبة، شبثک صِ علًی ثّ: 7تبصري 

  ص.يی شٕ 2جضیض َيـت ٔ يشًٕل تجصغِ فيپبی 

صفذّ  ثّ يٓغ َبشغ، : تصٕیغ َبيّ صعسٕاؿت اصالح يًٕٓعص َيبػ جٓت اصالح فيپبی صبصع شضِالالو يٕع

 (.صفذّ اَتٓبیی کتبة 30اثتضایی ٔ  صفذّ 30ػُٕاٌ ٔ صفذّ شُبؿُبيّ اصالح شضِ ٔ فبیم َٓبیی کتبة )

 

 

  ِيضاعک صعسٕاؿتی ثغای اسظ فيپب4يبص ) 

 opac.nlai.ir تكًيم فغو پغؿشُبيّ صع ؿبيت .۱

يمضيّ، پيشگفتبع، فٓغؿت يغبنت، يتٍ كتبة  صفذّ ػُٕاٌ، صفذّ دمٕلي،  انذبق فبيم كتبة شبيم: .۲

 ٔ فٓغؿت يُبثغ

 شضِ يب التجبؽ شضِ اػ يُبثغ سبعجی اؿكٍ صفذّ ػُٕاٌ اصهي كتبة ثغاي كتبثٓبي تغجًّ .۳

 .ٔ ثّ عٕع كبيم تكًيم گغصص فغو پغؿشُبيّ ثبيض صذيخ :8تبصري 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp
http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp


 

 

 .صع صٕعت فٕت(، پضيضآٔعَضگبٌ ايغاَي انؼايي اؿت) ؿبل تٕنض ٔ ٔفبت صعج :9تبصري 

م يغثٕط ثّ ًْبيش، ثّ ًْبيش ٔ ... يي ثبشض اعؿبل اعالػبت كبي صع صٕعتيكّ كتبة يغثٕط: 11تبصري 

 .(ًْبیش، يذم ثغگؼاعی، تبعیز ثغگؼاعی َبوانؼايي اؿت. )

ت کبيم چبپ یب ٔیغایش لجهی ٔ تغييغات ایجبص شضِ صع الػو اؿت اعالػب صع صٕعت ٔيغايش كتبة، :11تبصري

 .گغصص چبپ جضیض، اػالو

کتبة، ثّ صٕعت ْبی گَٕبگٌٕ شًبعِ گظاعی شضِ اؿت. دتًب شًبعِ  چُبَچّ صفذّ شًبع  :12 تبصري

يجؼا صع لـًت فغو پغؿشُبيّ تکًيم گغصص. اعائّ شًبعِ صفذّ ثغای کتبة ْبی  صفذبت کتبة ثّ صٕعت

 .َيـت جهضی انؼايی

 .يٕضٕع جضیضی يُتشغ يی شٕص، يٕضٕع پيشُٓبصی کتبة اػالو گغصص صع صٕعتی کّ کتبة صع: 13تبصري 

  

  ِفيپب جبو يغادمَا( يضت ػيبٌ 5يبص 

ثغای  َبشغ،  صذت اعالػبت اعائّ شضِ تٕؿظ فغآیُض صضٔع فيپبی انکتغَٔيکی صع صٕعت کبيم ثٕصٌ ٔ

 10ای کتبة ْبی چبپ أل عٔػ ٔ ثغ 5شضِ تٕؿظ َبشغ صیگغ،  عٔػ، کتبثٓبی چبپ 3، کتبثٓبی تجضیض چبپی

  .، َيبػ صاعصعٔػ کبعی

فيپب يتٕلف يي  ثضیٓی اؿت صع صٕعت َمص یب ػضو صذت اعالػبت صعسٕاؿتي تب تکًيم اعالػبت، صضٔع

 .عص َظغ اػ ػيبٌ تکًيم َٕالص آغبػ سٕاْض شضيبَض ٔ يٓهت يٕ

 

 

  ِيذم صعج فيپب صع کتبة6يبص ) 

ثّ ًْغاِ  چبپ فٓغؿت ثغگّ تبييض شضِ اػ ؿٕي ؿبػيبٌ اؿُبص ٔ كتبثشبَّ يهي جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ

ثغاي كهيّ كتبة ْب  شًبعِ كتبثشُبؿي، صع صفذّ دمٕلي يب شُبؿُبيّ كتبة يب صع پشت صفذّ ػُٕاٌ

كتبثشبَّ يهي جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ  انؼايي يي ثبشض ٔ صع يتٍ آٌ ثضٌٔ ًْبُْگي ثب ؿبػيبٌ اؿُبص ٔ

 .َجبيض ْيچگَّٕ تغييغي صاصِ شٕص

 

  ِ7يبص) 

َضاعص، ًَبيُضگي ْبي ؿبػيبٌ ٔ اؿُبص كتبثشبَّ  ٔادض فيپب ْيچ ًَبيُضگي يب شجؼّ اي صع ؿغخ كشٕع

اؿتبٌ ْب عاًُْبي َبشغاٌ صع ايغ اعؿبل صعسٕاؿت فيپب سٕاُْض  يهي جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ صع ثغسي اػ

 .ثٕص

  



 

 

 8 ِيبص) 

 .اَجبو كهيّ ايٕع فٓغؿت َٕيـي پيش اػ اَتشبع)فيپب( ثّ صٕعت عايگبٌ يي ثبشض

 

  ِ9يبص ) 

لغاع گغفت ٔ صع  تجصغِ، يٕعص ثبػَگغي 13يبصِ ٔ  9ضٕاثظ اجغايي فٓغؿت َٕيـي پيش اػ اَتشبع )فيپب( صع 

 .اؿاليي ايغاٌ عؿيض ثّ ايضبي عئيؾ ؿبػيبٌ اؿُبص ٔ كتبثشبَّ يهي جًٕٓعي        تبعيز

 


