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  پرسشنامه فهرستنويسي پيش از انتشار
  تابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرانك

  
   :نام واردكننده اطالعات

   :تلفن

   :تعداد جلد         .پر كنيداگر كتاب چند جلدي است، تعداد جلدها را در اينجا بنويسيد، ولي براي هر جلد يك پرسشنامه جدا 
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   :تاريخ نشر -5
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  : نام به التين -6-1

  : تاريخ وفات:                                     تاريخ تولد                                           :منام نويسنده همكار دو -7
  : نام به التين -7-1
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   :گردآورنده و غيره ،مصحح، منتقد، نقاش -9
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  :گذاري مجزا دارد شماره صفحات مقدماتي كتاب در صورتيكه شماره -15                         :شماره آخرين صفحه كتاب -14



   :تيراژ -18                             :قطع -17           غيررنگي        رنگي    ندارد      دارد         :تصوير -16

   :اگر كتاب تجديد چاپ است، عنوان چاپ اول -19
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  )شامل شماره مسلسل ناشر به كتابهايي كه منتشر كرده است: سلسه انتشارات(ست روفَ -20
   :ستروو عنوان فرعي فَ      

   :ست دومروفَ -20-1

  

 ):گريا زبانهاي دي(صفحه عنوان به انگليسي  -21
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  : وابستگي سازمان -2- 22 

   .در صورتيكه سازمان خارجي است، نام سازمان را به زبان اصلي ذكر كنيد -22-3

   . تاب در دست فهرست ذكر شده استسال تأسيس سازمان، در صورتيكه در ك -22-4

   .در صورتيكه نام سازمان به در يا چند شكل دو كتاب آمده است، همه را نام ببريد -22-5

  .توضيحات اضافي را اينجا بنويسيد
  
  
  

   :نشاني ناشر -23
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  .شود اين قسمت توسط كتابخانه ملي پر مي
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