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  پیشگفتار
  
هاي  ها و چکیده به عنوان نمایه  ی که در برخی از متون از آنهاي تخصصی یا موضوع نامه ها و چکیده نامه نمایه

ترین منابع مرجع تخصصی یا اختصاصی هستند که از بدو تأسیس رشـته   شود، جزو مهم تخصصی نیز یاد می
ها و گرایشهاي مختلف این رشته  ترین سرفصلهاي برخی از دوره شناسی، به عنوان اصلی علم اطالعات و دانش

  اي دیرینه شناسی از سابقه با وجود اینکه این گروه از منابع در مباحث علم اطالعات و دانش. تمطرح بوده اس
در عـوض، بـا افـزایش شـمار     . گاه از میزان اعتبار آنها کاسته نشده اسـت  برخوردارند، اما با گذشت زمان هیچ

ها بـه   نامه ها و چکیده نامه پژوهشهاي علمی و دانشگاهی، گسترش دانش بشري و همچنین مجهز شدن نمایه
  امکانات و قابلیتهایی که فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی نوین در اختیارشان قرار داده، حتی موجبات توسعه

گـاه و   اگرچه هـیچ . روز انتظارهاي بیشتري از آنها مطرح شود بیشتر آنها نیز فراهم آمده و باعث شده تا روزبه
هاي تخصصی براي متخصصان موضـوعی پوشـیده    نامه ها و چکیده نامه ایهحتی در دوران چاپی نیز اهمیت نم

صورت پایگاههاي الکترونیکی پیوسته و از طریق   ویژه از زمانی که این منابع به نبوده، اما باید اعتراف کرد به 
مؤثرتر آنهـا    شوند، قابلیتهایشان افزایش یافته و انتظارهاي بیشتري را براي شناخت بهتر و اینترنت عرضه می

اکنون بیش از هر زمان دیگر و در سطحی بسـیار   هم. تري از کاربران ایجاد کرده است در نزد گروههاي وسیع
 .تر از قبل، وابستگی و نیاز به این منابع وجود دارد عمیق

هـاي تخصصـی    نامـه  هـا و چکیـده   نامـه  رود، بـه نمایـه   طوري که انتظار مـی  با این حال، باید پذیرفت آن
عمیـق و دقیـق قـرار      المللی پرداخته نشده است و این منابع به لحاظ محتوایی، مورد موشکافی و مطالعه بین

شناسـی،   ها و گرایشهاي گوناگون وابسته به علـم اطالعـات و دانـش    این در حالی است که در دوره. اند نگرفته
وجود دارد که همگـی نشـان از    درسها و سرفصلهاي متعددي در ارتباط با این گروه از منابع مرجع تخصصی

اکنـون بخـش    هاي تخصصی در ایـن حـوزه دارد؛ بـراي نمونـه، هـم      نامه ها و چکیده نامه نمایه  جایگاه برجسته
در دوره کارشناسـی  » شناسی تخصصـی  مرجع«و » هاي تخصصی الکترونیکی نمایه«اعظمی از مباحث درس 

عـالوه بـر ایـن، وجـود     . نـوع منـابع اختصـاص دارد    طور مسـتقیم بـه ایـن     شناسی، به  علم اطالعات و دانش
معرفی و ارزیابی پایگاههاي اطالعـاتی علمـی و تخصصـی بـر روي دیسـک فشـرده و       »  سرفصلهایی در زمینه

کارشناسـی ایـن رشـته، یکـی دیگـر از        ، باز هم در دوره»آشنایی با پایگاههاي اطالعاتی«در درس » اینترنت
هـاي تخصصـی    نامـه  هـا و چکیـده   نامـه  بر شناخت بیشتر نمایه  ن این دورههاي تأکیدي است که طراحا نشانه
طوري که در  هاي تحصیالت تکمیلی وابسته به این رشته نیز چنین شرایطی وجود دارد؛ به  در دوره. اند داشته
 خـوبی  هـاي تخصصـی بـه     نامه ها و چکیده نامه سنجی، ضرورت شناخت نمایه علم  کارشناسی ارشد رشته  دوره

هاي موضوعی علوم انسانی، علوم پایه، فنی  شناخت و ارزیابی نمایه»  وجود سرفصلهایی در زمینه. مشهود است
و همچنـین  » هاي موضـوعی  سازي و نمایه نمایه«در درس » و مهندسی، علوم پزشکی، علوم کشاورزي و هنر

در درس » صـی موضـوعی  هـاي تخص  تـرین نمایـه   آشنایی با ویژگیها و محتواي مهم«سرفصلهایی درخصوص 
هاي تأکید بر شناخت این نوع منابع  ، از جمله دیگر نشانه»سنجی در ایران و جهان پایگاههاي اطالعاتی علم«

شناسـی در گـرایش    علـم اطالعـات و دانـش     در دوره کارشناسـی ارشـد رشـته   . سـنجی اسـت   علـم   در حوزه
شناسـی   مرجـع «هـاي تخصصـی در درس    امـه ن هـا و چکیـده   نامـه  رسانی نیز تأکید بـر شـناخت نمایـه    اطالع
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  هـاي دانشـگاهی، درس   به همین ترتیب، در گرایش مدیریت کتابخانه. ، همواره وجود داشته است»اختصاصی
و درس » آشنایی با انواع منابع اطالعاتی»  به دلیل دارا بودن سرفصلهایی در زمینه» مدیریت منابع اطالعاتی«
ها و پایگاههاي  ساختار اطالعاتی نمایه«یل دارا بودن سرفصلهایی همچون به دل» خدمات اطالعاتی پیشرفته«

اطالعاتی، منابع اطالعاتی مناسب در خدمات مرجع در دانشگاهها، و منـابع الکترونیکـی در گذشـته، حـال و     
البته  .هاي تخصصی نیازمند هستند نامه ها و چکیده نامه  ، به طور مستقیم به منابعی براي شناخت نمایه»آینده

هـاي   یکی دیگر از درسـهاي دوره کارشناسـی ارشـد گـرایش کتابخانـه     » نویسی سازي و چکیده نمایه«درس 
، بـه منبعـی کـه    »هـا  ها و چکیده ارزیابی نمایه»  دانشگاهی است که به دلیل دارا بودن سرفصلهایی در زمینه

کارشناسـی ارشـد گـرایش      در دوره. داردهاي الزم را براي ارزیابی ایـن منـابع فـراهم آورد نیـاز      بتواند زمینه
هـا و   نامـه  اي وجود دارد که نیـاز بـه منـابعی در زمینـه شـناخت نمایـه       مدیریت اطالعات نیز درسهاي عمده

از جملـه درسـهاي ایـن دوره    » مدیریت منابع اطالعـاتی «درس . دهد هاي تخصصی را افزایش می نامه چکیده
آشنایی با منابع «، »شناخت انواع منابع اطالعاتی«هایی همچون  ینهاست که به دلیل دارا بودن مباحثی در زم

، به طور »معیارها و شاخصهاي انتخاب و ارزیابی منابع اطالعاتی الکترونیکی«و » الکترونیکی و ویژگیهاي آنها
تـی در  ح. هاي تخصصی الکترونیکی و ارزیابی آنها نیازمند است نامه ها و چکیده نامه مستقیم به شناخت نمایه

هاي عمومی که بیشتر با رفع نیازهاي عام مخاطبان سـروکار   دوره کارشناسی ارشد گرایش مطالعات کتابخانه
هـا و   نامـه  و از جملـه نمایـه  » شناخت انواع منابع اطالعاتی در محیط الکترونیکـی «دارد نیز به دلیل ضرورت 

به این موضـوع  » اجتماعی الکترونیکی - منابع اطالعاتی عمومی«هاي تخصصی الکترونیکی، درس  نامه چکیده
هـاي تخصصـی نیازمنـد     نامـه  هـا و چکیـده   نامه اختصاص یافته و آن درس را به وجود منابعی در زمینه نمایه

هـاي تخصصـی در    نامـه  هـا و چکیـده   نامـه  هایی از برجستگی جایگاه نمایه این موارد فقط نمونه. ساخته است
هـاي   سنجی اسـت و بـدیهی اسـت کـه در دیگـر دوره      شناسی و علم شمباحث و درسهاي علم اطالعات و دان
همچنـین  . شود نیز چنین تأکیدي وجود دارد هاي این رشته تدوین می تحصیالت تکمیلی که در زیرمجموعه

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  »مدیریت تحقیقات و فناوري در نظام سالمت«دکتري    در دوره
آشنایی بـا بانکهـاي   »  دلیل وجود سرفصلی در زمینه به» )MIS(رسانی پزشکی  اطالع سیستمهاي« درسدر 

هـا و   نامـه  ، بـه طـور مسـتقیم بـه منـابعی درخصـوص نمایـه       »جسـتجو در آنهـا    اطالعاتی تخصصی و نحـوه 
بـه   دکتري،  باز هم در همان دوره» سنجی علم«عالوه بر این، در درس . هاي الکترونیکی نیاز است نامه چکیده

، »سنجی در ایران و جهان پایگاههاي اطالعاتی علم«و » هاي موضوعی نمایه«دلیل وجود سرفصلهایی همچون 
هاي الکترونیکی و شاخصهاي مربوط به ارزیابی آنها، از ضـروریات محسـوب    نامه ها و چکیده نامه شناخت نمایه

  .شود می
هـاي تخصصـی در علـم اطالعـات و      امـه ن هـا و چکیـده   نامـه  چـون و چـراي نمایـه    عالوه بر اهمیـت بـی  

ویژه در وزارت علوم، تحقیقـات   شناسی، باید به برجستگی جایگاه آنها در محافل سیاست علم کشور، به  دانش
ها و  نامه و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اشاره کرد؛ چرا که شناسایی و معرفی نمایه

دهـی و   ها بـراي سـامان   سیاستها و اقدامهاي مستمر و کالن آن وزارتخانه هاي تخصصی، بخشی از نامه چکیده
وزارت علوم، تحقیقـات و  «عالوه بر این، هم . رود ترین مسیرها و اولویتهاي پژوهش به شمار می تعیین مناسب

ـ    نامـه  ها و چکیده نامه ، از نمایه»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«و هم » فناوري ه هـاي تخصصـی، ب
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طوري  کنند؛ به  هاي اعضاي هیئت علمی و سایر پژوهشگران استفاده می عنوان ابزاري براي اعتبارسنجی مقاله
// مورخ    مصوب جلسه »هاي آموزشی و پژوهشی ارتقاي مرتبه اعضاي هیئت علمی مؤسسه  نامه آیین«که در 

اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاهها و     ارتقـاي مرتبـه     نامـه  آیـین «شوراي عالی انقالب فرهنگی و همچنین در 
المللـی، بـه    هاي تخصصـی معتبـر بـین    نامه ، از نمایه//مصوب  »هاي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري مؤسسه

  .ها و آثار پژوهشی پژوهشگران یاد شده است معیاري براي اعتبارسنجی مقاله  عنوان ابزار و همچنین به منزله
این ضرورتها تدوین شده، بتواند پاسـخگوي    با این همه، امیدوار است این کتاب که با توجه به مجموعه

المللی وجود دارد  هاي تخصصی و معتبر بین نامه ها و چکیده نامه شناخت نمایه   نیازهاي گوناگونی که در زمینه
اختصـاص  » ها نامه ها و چکیده نامه اخت نمایهاصول و مفاهیم پایه در شن«رو، در فصل اول، که به  از این. باشد

از آنجـا  . کند بیان شود دارد، سعی شده تا اهم مفاهیم مرتبط با این منابع که به شناخت بیشتر آن کمک می
دیـدگاهی    توانـد منتشـرکننده   رود و مـی  شمار می نوعی چهارچوب مفهومی بحث به  که این فصل، در واقع به

آن بـه تمـامی     هـاي تخصصـی باشـد، مطالعـه     نامـه  هـا و چکیـده   نامـه  ه نمایهخاص درخصوص نقش و جایگا
سنجی، متخصصان موضـوعی و همچنـین    شناسی و علم دانشگاهیان، اعم از دانشجویان علم اطالعات و دانش

طور مستقیم یا غیر مستقیم با این نوع منابع تخصصـی   ریزان و مدیران پژوهشی که به  گذاران، برنامه سیاست
هـاي تخصصـی معتبـر     نامـه  ها و چکیده نامه در هر یک از فصلهاي بعدي، نمایه. شود کار دارند، توصیه میسرو
هاي علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، علـوم کشـاورزي، فنـی و مهندسـی، و هنـر و       المللی در حوزه بین

درخصوص هر یک از ایـن  . ستمعماري، به تفکیک مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته و معرفی شده ا
ها، تالش نگارندگان بر آن بـوده تـا بـیش از پـرداختن بـه قابلیتهـاي جسـتجو، بـه          نامه ها و چکیده نامه نمایه
اي هر کدام از این منابع پرداخته شود که پایداري و ثبات بیشتر و در عین حـال،   هاي محتوایی و ریشه جنبه

  تخصصی، ارائه  نامه نامه یا چکیده بنابراین، درخصوص هر نمایه. رندبراي شناخت این منابع اهمیت بیشتري دا
اطالعاتی از قبیل تاریخچه، اهداف، مخاطبان، پوشش موضوعی، شاخصها و معیارهاي گـزینش منـابع تحـت    

سـازي و ماننـد آن، کـه از مانـدگاري بیشـتري نیـز        مشـیهاي نمایـه   مشیهاي خاص نظیـر خـط   پوشش، خط
  .معرفی قابلیتهاي جستجو، در اولویت قرار گرفته استبرخوردارند بیش از 

پیش . کسانی که موجبات انتشار این کتاب را فراهم آوردند تشکر کنند  دانند از کلیه نگارندگان الزم می
از همه، الزم است مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقاي دکتر احمد احمدي، ریاست محترم سازمان 

شناسی در آن سازمان،  تشکیل گروه علم اطالعات و دانش  که با حسن نظر خود در زمینه ابراز دارند» سمت«
هـاي الزم را بـراي انتشـار آثـار تخصصـی، درسـی و        از سالها قبل دین خود را به این رشته ادا کرده و زمینه

معاونان و مدیران   ز کلیهدانند ا عالوه بر این، نگارندگان بر خود فرض می. اند ه دانشگاهی این حوزه فراهم کرد
ویژه از جناب آقایان دکتر حسین هاجري، معاون محترم پژوهشی سازمان، دکتر   ، به»سمت«محترم سازمان 

محمدرضا سعیدي، معاون محترم پشتیبانی و منابع انسانی سازمان و سرکار خانم دکتر شهره روغنـی، مـدیر   
از سرکار خانم لیال شرف، کارشناس محترم گـروه علـم   محترم امور پژوهشی و ارزشیابی سازمان و همچنین 

اند  اي برخوردار بوده انتشار این کتاب از نقش برجسته  شناسی سازمان که هر کدام در زمینه اطالعات و دانش
مدیریت تدوین منابع درسی «دریغ کارکنان  دانند از زحمات بی در این میان، نگارندگان الزم می. تشکر کنند

، به ویژه از آقاي دکتر محمود جوان مدیر محترم آن و سـرکار خـانم مـریم ربـانی، ویراسـتار      »و علمی سمت
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در . انـد تشـکر کننـد    سازي و تدوین کتاب، نهایت همکاري و دقت را به خـرج داده  محترم که در جهت آماده
خـود    ا براي مطالعهگرامی، که این کتاب ر  نهایت، نگارندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از شما خواننده

  .دارند اید ابراز می برگزیده
در عین حال، باید بر این نکته تأکید شود که با وجود دقت بسیار و وسواس بسیاري که بـراي تـألیف و   

توانـد در ویرایشـهاي بعـدي     تردید این اثر داراي نقایصی است کـه مـی   انتشار این کتاب صرف شده است، بی
بینیهـا و راهنماییهـاي    هـا، نکتـه   ت خواننـدگان محتـرم، نگارنـدگان را از توصـیه    لذا امیدوار اس. برطرف شود
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  مقدمه
  

هاي تخصصی و معتبر، داراي قابلیتها و کاربردهاي وسیع و متنـوعی هسـتند    نامه ها و چکیده نامه امروزه نمایه
ریـزان و مـدیران    گذاران، برنامـه  که براي گروههاي گوناگونی از کاربران، اعم از متخصصان موضوعی، سیاست

  .شوند البته کتابداران، منبعی حیاتی محسوب می سنجی و پژوهشی، متخصصان علم
اتمـام پـژوهش کـه بـه انتشـار نتـایج         آغاز پژوهش و هم در مرحله  متخصصان موضوعی، هم در مرحله

تواننـد یـک پـژوهش خـوب و مفیـد را       آنها در صورتی مـی . اندیشند به این منابع نیاز دارند پژوهش خود می
هـا و   نامـه  تـرین نمایـه   هاي معتبـر و مـرتبط بـا آن بپردازنـد کـه مهـم      تعریف و آغاز کنند و به رصد پژوهشـ 

موضوعی خود را بشناسند، بر ویژگیها و تفاوتهاي آنها نسبت به یکدیگر واقف بـوده و از    هاي حوزه نامه چکیده
رسانند نیز  یآنها پژوهش خود را به اتمام ماي که  در مرحله. مهارتهاي الزم براي استفاده از آنها برخوردار باشند

هـاي برگرفتـه از    طور طبیعی مایل اسـت مقالـه    هر پژوهشگري به اي دیگر وجود دارد؛ چرا که گونه این نیاز به 
هـا و   نامـه  در این خصوص نیـز نمایـه  . هایی منتشر کند که از اعتبار الزم برخوردارند خود را در مجله  پژوهش
کنند و اطالعات الزم را در این زمینـه، در   و مؤثر عمل می هاي تخصصی، به عنوان یک ابزار مفید نامه چکیده

هاي تخصصی، بـیش   نامه ها و چکیده نامه به این ترتیب، از این رویکرد، نمایه. دهند اختیار پژوهشگران قرار می
از هر چیز بـه عنـوان راهگشـایی بـراي تـدوین و انجـام دادن پژوهشـها و فعالیتهـاي علمـی پژوهشـگران و           

هـا و   نامـه  تر، بدون خدماتی که بـا نمایـه   به بیانی ساده. کنند هاي موضوعی مختلف عمل می حوزهدانشمندان 
سازي، اجرا و حتـی   طور صحیح قابل تعریف، پیاده شود، هیچ پژوهشی به  هاي تخصصی عرضه می نامه چکیده

  ح هـر موضـوع  گیرد؛ چـرا کـه نخسـتین گـام در تعریـف صـحی       انتشار نیست و در واقع هیچ پژوهشی پا نمی
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سایر پژوهشگران  ه وسیلهتر ب مربوط به آن، آگاهی از آثار دیگري است که پیش  پژوهشی و تدوین طرح اولیه
  تنها در این صورت است که هـر پـژوهش جدیـدي در ادامـه    . موضوعی به انجام رسیده است  در همان زمینه

وار علم استمرار یابد و  و زنجیره  اریافتهشود جریان منسجم، ساخت پژوهشهاي پیشین تعریف شده و موجب می
هـاي تخصصـی، بـیش از هـر نـوع مرجـع        نامـه  ها و چکیده نامه رو، نمایه از این. کند چرخ علم و دانش حرکت 

هاي گوناگون دانش بشري حائز اهمیت هستند؛ زیرا این منابع آغـازگر   تخصصی دیگر، براي متخصصان حوزه
  .شوند چراغ راه توسعه علم محسوب میفعالیتهاي پژوهشی پژوهشگران و 

طور غیر  ریزان و مدیران پژوهشی، گروه دیگري از کاربران هستند که به  گذاران، برنامه از طرفی، سیاست
هاي تخصصی معتبر نیازمند  نامه ها و چکیده نامه مستقیم و حتی در گاهی از موارد به صورت مستقیم، به نمایه

خود تعیین   تابعه  جام دادن وظایف خود به ناچار باید مسیر پژوهش را براي جامعههستند؛ چرا که آنها براي ان
ریـزان   گذاران، برنامه امروزه، سیاست. کنند دانند هدایت  کنند و پژوهشگران را به سمت و سویی که صالح می 

نند؛ براي مثال، آنها گیري ک علمی تصمیم   و مدیران پژوهشی، بیش از هر زمان دیگري تمایل دارند با پشتوانه
ترین گروه از پژوهشـگران خـود، بودجـه و امکانـات پژوهشـی بیشـتري در نظـر         براي توانمندترین و شایسته

رو، آنها بیش از هر چیز نیاز دارند تا از  از این. کنند گیرند و کارهاي پژوهشی بیشتري را به آنها واگذار می می
تردید، باید تبدیل علم کوچک به  بی. هاي متبوع خود آگاه باشندتوان و شایستگی علمی دانشمندان و سازمان

  ترین عامل در تغییر مسیر حرکـت سیاسـت علـم بـه     علم بزرگ در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم را مهم
در واقع، علم بزرگ باعث شـد تـا پـژوهش از حالـت     . علمی معرفی کرد  گیري بر اساس پشتوانه سوي تصمیم

ریـزان و   گذاران، برنامه ود و پژوهشگران به انجام دادن پژوهشهایی بپردازند که سیاستصرفًا شخصی خارج ش
البتــه کــار . انــد مــدیران پژوهشــی ســازمانها و کشورهایشــان آنهــا را بــه ســوي آن هــدایت و تشــویق کــرده

ژوهش نیز باید شود؛ بلکه آنها پس از اتمام پ ریزان و مدیران پژوهشی به اینجا ختم نمی گذاران، برنامه سیاست
آثار پژوهشگرانشان را از نظر میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و حتی بر اسـاس میـزان تـأثیري کـه بـر      

ریـزان و مـدیران    گـذاران، برنامـه   سیاسـت . دهنـد  گذارند، مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قـرار   جامعه علمی می
هـاي   نامـه  هـا و چکیـده   نامه ور غیر مستقیم به نمایهط پژوهشی، براي دستیابی به اهدافشان در این زمینه، به 

البته، آنها بسیاري از اطالعات مورد نیاز و انتظارهاي خود در ایـن زمینـه را بـا تکیـه بـر      . اند تخصصی وابسته
  جی، آنها را از نیاز به ـسن ستگی آنها به علمـسازند؛ با این حال، واب نجی، برآورده میـس صصان علمـش متخـدان
  .کند نیاز نمی هاي تخصصی معتبر بی نامه ها و چکیده نامه یهنما

هـا و   نامـه  کننـدگان نمایـه   تـرین اسـتفاده   سـنجی، بخشـی دیگـر از مهـم     به این ترتیب، متخصصـان علـم  
ریزي و مدیریت پژوهش  گذاري، برنامه آنها به عنوان متخصصانی که از سیاست. هاي تخصصی هستند نامه چکیده

البته، باید بر این نکته تأکید شـود  . ، در مطالعات خود بیش از هر چیز به این منابع نیاز دارندکنند پشتیبانی می
پشتیبانی از سیاست علم، تنها به   عمل پوشانیدن به وظایف خود در زمینه  سنجی براي جامۀ که متخصصان علم

هـا، روشـها و    راه از ابزارهـا، داده  هـاي تخصصـی وابسـته نیسـتند؛ بلکـه آنهـا در ایـن        نامه ها و چکیده نامه نمایه
هاي  نامه ها و چکیده نامه با این حال، باید پذیرفت که نمایه. کنند زمان استفاده می طور هم شاخصهاي متنوعی به 
متخصصـان  . سنجی بـه آنهـا نیـاز دارد    ترین ابزارهایی هستند که علم المللی، نوعی از مهم تخصصی و معتبر بین

هایی همچون مصورسازي دانش، تعیین اولویتهاي  گویی به نیازهاي سیاست علم در زمینهسنجی براي پاسخ علم
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وري پـژوهش، نفـوذ و کیفیـت     پژوهش، اعتبارسنجی پژوهش، شناسـایی و ارزیـابی اثربخشـی، کـارایی و بهـره     
ی، علمی، همسانی یا مشابهت علمـی، ارتباطـات و همبسـتگی علمـ    هاي پژوهش، توان و شایستگی  پژوهش، جبهه

  .هاي تخصصی معتبر نیازمندند نامه ها و چکیده نامه هاي دیگر، به نمایه و بسیاري از زمینههمکاري و تحرك علمی 
. هاي تخصصی نیـاز دارنـد   نامه ها و چکیده نامه عالوه بر این، کتابداران در سطوح مختلفی از کار خود، به نمایه

تري از متخصصان موضـوعی   نشگاهی و تخصصی که با خیل وسیعهاي دا در این میان، وابستگی کتابداران کتابخانه
رسـانی و بـه    رسانی و مرجع، با اهداف اطـالع  کتابداران بخشهاي اطالع. سروکار دارند، بیش از سایر کتابداران است

نهـا بـا   آ. صورت مستمر به این منابع نیاز دارند کتابداران و به   منظور پاسخگویی به نیازهاي مراجعان، بیش از همۀ
هاي تخصصی معتبر، عالوه بر اینکه در مراحـل آغـازین و همچنـین در فراینـد      نامه ها و چکیده نامه استفاده از نمایه

رسـانند،   هاي تخصصی یاري می انجام دادن پژوهش به مراجعان براي دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود در حوزه
هـاي تخصصـی    یج پژوهش نیز به پژوهشگران در شناسـایی مجلـه  بلکه پس از اتمام پژوهش و به منظور انتشار نتا

سـازي نیـز بـه     رسانی و مرجع، کتابداران بخش مجموعـه  عالوه بر کتابداران بخشهاي اطالع. کنند معتبر کمک می
هـا و   نامـه  طـور دائـم بـه نمایـه      هـاي تخصصـی، بایـد بـه     هـا و مجلـه   ویژه مقالـه  منظور شناسایی منابع جدید، به 

هـاي تخصصـی    نامـه  ها و چکیده نامه همچنین، دسترسی به نمایه. هاي تخصصی دسترسی داشته باشند امهن چکیده
نویسی، یک نیاز ضـروري محسـوب    سازي و چکیده ویژه براي نمایه براي کتابداران بخش سازماندهی اطالعات و به 

د و توسـعۀ واژگـان مربـوط بـه آن،     هاي پژوهشی جدیـ  علم و پدیدار شدن حوزه  شود؛ چرا که با شتاب فزاینده می
سازي، مستلزم داشتن درکی درسـت از روابـط ایـن مفـاهیم و آگـاهی از       انتخاب توصیفگرهاي مناسب براي نمایه

  هاي وابسته به آنها، مـنعکس  نامه هاي تخصصی و اصطالح نامه ها و چکیده نامه آخرین تحوالت علمی است که نمایه
  .کنند می

هـا و   نامـه  ه تأکیـد شـود کـه در اینجـا فقـط بـه بخشـهایی از کاربردهـاي نمایـه         الزم است بر این نکتـ 
با این حال، باید توجه داشت که مجموعه این احساس نیاز و وابستگی به . شد  هاي تخصصی اشاره نامه چکیده
رترین و تـرین، مـؤث   شده که از این منابع به عنـوان پراسـتفاده   هاي تخصصی، موجب نامه ها و چکیده نامه نمایه
ترین منابع مرجع اختصاصی یاد شود و محافل دانشگاهی، علمی و تخصصی را وادار کند تا همه سـاله   حیاتی
خرید منابع اطالعاتی خود را براي تأمین و دسترسی به این منابع و همچنین آموزش   اعظمی از بودجه  بخش

سـازي، آمـوزش و ایجـاد شـناخت کـافی از       عهدنبال این تغییر رویکرد در مجمو  به. کنند استفاده از آن صرف
هاي تخصصی نیـز در صـدر اولویتهـاي دانشـگاهی و      نامه ها و چکیده نامه قابلیتها و ویژگیهاي هر یک از نمایه

شود  می شناخت بیشتر دانشگاهیان و متخصصان از این منابع سبب . است شناسی تخصصی قرار گرفته  مرجع
شود و  کار گرفته  دانش بشري به   عهتوس مسیرمؤثرتر در  طرزي موقع، بجا و به   هصورتی ب تا قابلیتهاي آنها به 

  .علم و فناوري را فراهم آورد  تر چرخه تر و اثربخش تر، صحیح سریع  عنوان ابزاري حیاتی، موجبات توسعه به 
  
 


