
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 داراى چهار قسمت است :سرگذشتنامه هر

 شرح زندگى آن شخصیت. .الف 

هماى   شامل توضیح كامل درباره اسم   : یادداشتها .ب 

خاص اع  از نام اشخاص یا مؤسسات است كه در ممت   

هماى ایم     آمده اند. ناگفته نماند كه مجموعه یادداشت

یرةالمعمارى  تفیمیل  را   سیزده جلد، خود تشمییل دا 

داده اند و موجب شده اند كه كتاب نه تنها بمه ومورت   

كتاب  بالین ، بلیه به عنوان كتماب مرجمن نیمز ممورد     

 استفاده قرار گیرد.

آورده « نمونمه نرمرى   »هر پژوهشمرر  از .نمونه نثر. ج 

   شده است .  

. در ای  قسمت نیز آثار پژوهشمرر بمه   فهرست آثار .د

ه با تاریخ نشر، محل نشر و نام ناشمر آن  طور كامل همرا

 آثار آمده است.

هاى هر كتاب آمده براسما    تمام منابع  كه در ىیل 

در یك قسمت مجزا در آخمر   ، حروف الفبا دره  ادغام 

مم   كتاب زیرعنوان كتابنامه آمده است كه به آسمان   

از طریق مشخیات منبع  كه در كتاب آممده بمه   توان 

 ه منبن اول  دست یاىت.وسیله كتابنامه ب

 

                                 
                                                                     

 مرکزاطالع رسانی و کتابخانه مرکزی 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 (21مراجع فارسی )علوم انسانی؛

 معاصرایران پژوهشگران
 

 

 مود صدیقیمح

 49آبان
 

 

 

 

 وِیژگی های منبع:

 

هاای  ارزشامند    وجود یاداشت .1

درانتهای هر مدخل که به ناویی  

درمتن آمده اند وگاه ازخود متن 

 اصلی  طوالنی ترند

سرگذشت  افراد  و شخصیت های  .2

یاداشات  »ایرانی وغیر ایرانی در 

که به تناسابی درماتن هار    «ها 

 مدخل از آنها یاد شده است

اریخ شمسی در کنار میالدی ذکر ت .3

 و هجری قمری

 دوری از سیاست .4

صااد   » اختصاص یک مجلد باه  .5

 « هدایت 

کتا بنامه ، فهرست ایالم در پایان  .6

 هرجلد

اختصاص یک جلاد مسات ل باه     .7

های خااص ،   فهرست ایالم، نام

 کتابنامه

 
 

8.  



 

 

 

 

 

 

       
 /پژوهشگران معاصر ایران  پژوهشگران معاصر ایران

  -137۱ فرهنگ معاصر، تهران:  -. هوشنگ اتحاد

 ج 13 

 : فهرست ایالمچهاردهمجلد 

مرجع  CT  1۱۱3  /4 پ  2 الف 

 

توسم   « پژوهشرران معاور ایران»جلدی  41مجموعه 

 به چاپ رسیده است. « ىرهنگ معاور»انتشارات 

جلد نخست: محمد اند از:  مجلدات ای  مجموعه عبارت

زاده،  قزوین ، محمدعل  ىروغم ، سمید حسم  ت م     

اكبر دهخمدا و احممد بهمنیمار      عبدالعظی  قریب، عل 

  پمور داوود، محممدت   بهمار، حبمیح     جلد دوم: ابراهی

اوغر حیمت  جلد سوم: قاس  غن ، وادق  بهروز، عل 

رضازاده شفق، غالمرضا رشید یاسمم   جلمد چهمارم:    

احمد كسروی، سعید نفیس   جلد پنج : عبا  اقبما   

الزمان ىروزانفمر  جلمد ششم : ومادق      آشتیان ، بدین

د هدایت  جلد هفت : عل  دشت ، نیراهلل ىلسف   جلم 

الدی  همای   جلمد نهم :    هشت : حبیب یغمای ، جال 

غالمحسمی  میماحب،    :مجتب  مینموی  جلمد دهم    

اهلل ومفا، عبما  زریماب     پژوه، حبمیح  محمدت   دانش

خوی ، محمد معی   جلد یازده : پرویز ناتل خمانلری   

كموب، محممدجعفر    جلد دوازده : عبدالحسی  زریم  

مهمرداد  محجوب  جلد سیزده : غالمحسی  یوسمف ،  

 بهار، احمد تفضل   جلد چهارده : ىهرست اعالم

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 34 نامه موضوع کتاب : سرگذشت

 معاصر ایران پژوهشگر

 

 1375 – 1256پوشش زمانی : 

 شمسی

 

تا  1361از  : سال 25زمان تالیف 

137۱ 

 ینوان 0111 منابع مورد استفاده :

 

بررسی : جلد اولین پژوهشگر مورد  

 - 1256محمد قزوینی  » اول 

سرگذشت: جلد  ،آخرین«ش  132۱

 - 1316احمد تفضلی » سیزدهم 

 «ش  1375

 

مطالب برپایه ساختار کتاب : تنظیم 

 سال تولد پژوهشگران

انتخاب عالمه قزوینم  بمه عنموان     دلیل

 اولی  پژوهشرر:

نخستی  ایران  بود كه به شیوه روشممند  

و علم  دانشمندان و خاورشناسان بزرگِ 

غیرایران  به پمژوهش و تیمحیح متمون    

 .ىارس  پرداخت
 

 مهند  هوشنگ اتحاد:

ز آنجا كه نسل امروز از روش زندگ  و كیفیت ا

 تتبعات خادمان برجسته پژوهش تح ی ات و

هاى نوی  ادب  و تاریخ  ییید ساله اخیر 

كشور ما به سبب ى دان منابن، اطالع چندان  

ندارد، مطالعه ای  كتاب براى نسل جوان 

 م  رسدضرورى به نظر 

اگر مراجعه به كتاب به عنوان كتاب مرجن به 

از آن به عنوان  م  توانمنظور خاو  نباشد

كتاب بالین  استفاده كرد. ابتداى جلد او  آن 

 را مطالعه كرد و تا جلد آخر آن را ادامه داد

 


