
  )مواد غير كتابي( پرسشنامه فهرستنويسي پيش از انتشار
  تابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرانك

   :فاكس   :تلفن   :نام واردكننده اطالعات

 : آدرس پست الكترونيك

   :فاكس   :تلفن   :صاحب اثرنام 

 : آدرس پست الكترونيك

   :تعداد      .پرسشنامه جدا پر كنيداز قطعات، براي هر يكآنرا بنويسيد واست، تعدادماده مورد نظر بيش از يك قطعهاگر
  .اگر روي ماده مورد نظر چند مطلب جداگانه ضبط شده است، مشخصات هر قسمت را در برگه جداگانه بنويسيد

  :نام پديدآورنده.1
    :تاريخ وفات                                   :تاريخ تولد                                   :نام                                  :خانوادگي نام ـ1ـ1
  :)اثر غير فارسي يا ترجمه شده باشددر صورتيكه (نام به التين  ـ1ـ2
  
  :)منظور عنواني است كه روي ماده چاپ شده يا مانند برچسب روي ماده نصب شده است( عنوان و عنوان فرعي.2

  : عنوان
  : يعنوان فرع

   :)ترجمه استدر صورتيكه كتاب (عنوان به زبان اصلي  -2-1
   :عنوان ديگر -2-2
                                                                                                     ...)پديدآور همكار، مترجم، عوامل توليد، كارگردان و (نام ساير همكاران . 3
  :تاريخ وفات  :تاريخ تولد :نام  :خانوادگيامنـ1ـ3
  :نام به التينـ1ـ1ـ3
  :تاريخ وفات  :تاريخ تولد :نام  :خانوادگينامـ2ـ3
  :نام به التينـ1ـ2ـ3
  :تاريخ وفات  :تاريخ تولد :نام  :خانوادگينامـ3ـ3
  :نام به التينـ1ـ3ـ3
  :تاريخ وفات  :تاريخ تولد :نام  :خانوادگينامـ4ـ3
  :نام به التينـ1ـ4ـ3
  :تاريخ وفات  :تاريخ تولد :نام  :خانوادگينامـ5ـ3
  :نام به التينـ1ـ5ـ3
  )نام التين در صورتيكه افراد باال غير ايراني يا اثر به يكي از زبانهاي التين باشد(

  : )اسم انتشارات( ناشر .5   :محل نشر .4
   :تاريخ نشر. 6  خصوصي يا دولتي؟ ناشر  - 2-5                                       : كارناشر هم -5-1

  :مشخصات ظاهري پوستر، كارت پستال، فلش كارت، نمودار، لوحه، نقشه و غيره. 7
  قاب   پاكت  جعبه : نوع غالف  : قطع   سياه و سفيد  رنگي   مصور 

  :مواد همراه  :جنس غالف يا قاب



 :مشخصات ظاهري مواد الكترونيكي.7
   اينچ 3ــ   اينچ 5ــ   سياه و سفيد   رنگي   مصور   بي كالم   با كالم
 :مواد همراه ):به دقيقه(زمان

  :مشخصات ظاهري كاست ويديو.7
   المبا ك   سياه و سفيد رنگي دالبي   استريو مونو

   ــ اينچ   ــ اينچ سكام پال   NTSC بي كالم
 :مواد همراه ):به دقيقه(زمان

  :مشخصات ظاهري كاست صوتي.7
   بي كالم   با كالم دالبي  استريو مونو
 :مواد همراه ):به دقيقه(زمان

  :تيراژ. 10  :شابك. 9  :شماره ويرايش. 8

  :تكثير است، عنوان چاپ اولاگر ماده تجديد چاپ يا .11
  چاپ چندم است؟ماده اين  ـ3ـ11 :تاريخ نشر چاپ اولـ2ـ11  :نام ناشر اولـ1ـ11
  )سلسه انتشارات(ستروفَ.12
   :ستروعنوان فرعي فَـ 1ـ12
   :ست دومروفَـ 2ـ12
 ):گرزبانهاي ديبه يا (به انگليسي اثرعنوان.13

  
 ):ان تيتراژ گفته يا نوشته مي شودآنچه به عنو(اثرعنوان.14

  
  ...):جعبه، پاكت و (ـ عنوان روي غالف 1ـ14
  .ص :كتابنامه                                    ندارد دارد            :نامه واژه. 15
  :اطالعات سازماني.16
  )باشد يا ناشر مترجم ،غيردولتي، در صورتيكه پديدآورندهو  اعم از دولتي(نام سازمان   ـ1ـ16

  
  : وابستگي سازمان ـ2ـ16
   .در صورتيكه سازمان خارجي است، نام سازمان را به زبان اصلي ذكر كنيد ـ3ـ16
   . ت فهرست ذكر شده استدر دس اثرسال تأسيس سازمان، در صورتيكه در  ـ4ـ16
   .آمده است، همه را نام ببريد اثريا چند شكل دو  ودر صورتيكه نام سازمان به د ـ5ـ16
   :مناسبت چاپ يا تكثير ماده. 17

   :توضيحات. 18
   :نشاني ناشر .19
 : ـ آدرس پست الكترونيك3ـ19  :فاكس ـ2ـ19  :تلفنـ1ـ19

  .شود اين قسمت توسط كتابخانه ملي پر مي
  و امضاءپرسشنامهتاريخ تحويل .21  : تاريخ تكميل پرسشنامه.20
 :سازمان فهرست كننده.23  :فهرستنويسنام.22
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