
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمهه رتته     0111تا  0011که بین اله های موضوعی: مق

اابه   شده اند. این رقاله ها که روش ها و انتشهارا  و واهای    

توجه را در حوزه روضوعی رعین بحث ری کننهد. ههت رقالهه    

شار  بخش رطالعه و خواندن بیشهتت اتهک کهه بهه کاربتهها      

 رناب  اضافی و فوق العاده اطالعا  را در هت روضوع نشان ری

 دهد که شار  کتاب ها، رقاال  و وب تایک هاتک.

دانشهمندان کلیهدد در طهوو دوره     طرح ها زندگینامه ای:

 0111تها   011کهه بهین    طی شناته ها نشان داده ری شوند

 کلمه را شار  ری شوند.

ردخ  هاد زندگینارهه اد رخترهت    اشارات زندگینامه ای:

 اضافی در دانشمندان کلیدد در طوو دوره.

فهتتک کتدن کتابشناختی  شناسی اسناد منابع اولیه:کتاب

گزاررانی، رنات  بودن رقاال  و کتاب ههاد الهلی را بهتاد    

 حوزه هاد روضوعی شک  ری دهد.

 ذی  فر  آخت دو بخش اضافی وجود دارد:

یک کتابشناتی عموری رنای  رتبهو  بهه تهاریل علهی و یهک      

 نمایه روضوعی عموری.

نمایه اتتفاده کنند زیتا بسیارد از خوانندگان رجبورند که از 

دانشمندان و روضوعا  در چندین ردخ  رختلف بحث شده 

اند. یک یادداشک باید درباره نظی ردخ  هاد شخری در ههت  

فر  تهیه شود. هنگاری که طتح هاد زندگیناره اد کوتهاه و  

بلند بت طبق تتنام دانشمندان رتت  ری شهوند، رقالهه ههاد    

آتهانی خهتی نمهی شهوند. خواننهدگان       روضوعی به هیچ نظی

دوباره جهک جستجو کتدن یک روضوع خاص باید بهه نمایهه   

کنند. خوانندگان ری خواهند که تیاهه رقاال  را در رتاجعه 

یک حوزه روضوعی رعین برور  اجمهالی رطالعهه کننهد تها     

   بتوانند به فهتتک رندرجا  در ابتداد کتاب رتاجعه نمایند.

ن جلد یک باید بدانند که ایهن جلهد شهار     باالخته خوانندگا

 رشتی از واای  اتک. 

 بتاد نمونه: 

تهاو ابه  از رهیالد    0111تاختمان اهتام در ررتباتتان که 

 رسیح اتفاق افتاده اتک.

 

 ترکیب ها و قسمت های اضافی
در هت جلد، خواننهدگان تهتون ههاد حاشهیه اد را خواهنهد      

ب اتک که رمکهن  یافک که هدفشان نمایان کتدن واای  جذا

اتک از طتف دیگت نادیده گتفتهه شهده باشهند. تهتون ههاد      

ارائهه  حاشیه اد به یک عار  جال  اضافه رهی شهوند جههک    

راحک تت و لتیح تت این رنب  در بقیه رهداخ . در ادارهه ههت    

جلدد شار  عکس ها، تراویت و نقشه هاتهک کهه در فره     

 هاد رختلف پتاکنده شده اند.

 

 هادهانظریه ها و پیشن
نظتیا  و پیشنهادا  شما درباره این رجموعه، بتاد ویهتایش  

 هاد بعدد رطلوب و خوشایند اتک:
The editor, Science and Its Times, Gale 

Group,       Drake Road, Farmington Hills, 

MI      . 
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 مقدمه
کنش رتقاب  علی و جارعه به طور فزاینده اد، نقطه عطف در 

خهوب، بها کشهف    رطالعا  دبیتتهتانی اتهک. بها یهک دلیه       

روفقیک ها و دتهتیابی بهه علهی در رهتن و رویکهتد تهاریخی       

اشان، دانش آروزان بهتت ری توانند دوره تهاریخی یهک وااعهه    

رعین یا فتهنگ را بشناتند. این رهیافک ریان رشهته اد بهه   

 وجود دارد. Science and Its Timesرنب   ل علی در ا

یل علی، شار  واای ، خوانندگان این رنب ، رفتار جارعی از تار

انتشارا  و نتایج و روش ها و روندها خواهند یافک. از طتیهق  

تاریل و دانشمندانی که در این جنبش و حتکک و روند واهای   

اتار دارند یا بوتیله آن تحک تأثیت اهتار گتفتهه انهد. از زرهان     

توتط دنیاد باتهتان و گسهتتش کشهتی     "تتخیش"اختتاع 

رنسهانس، بهین رهذه  کاتولیهک و      هاد دریا نهورد، تها دوره  

دانشمندان رداف  رنظوره خورشیدد به رتکزیهک خورشهید،   

تعارض وجود داشک. تا رشهد و گسهتتش جتاحهی رهدرن در     

اتن نوزدهی وتا رهاجت  گتوههی از دانشهمندان اروپهایی بهه     

آرتیکا به عنوان نتیجه حکورک هیتلت در آلمان در طوو دههه  

ان انسانی و گهاهی اواها    درگیتد علی در جتی 0391-0391

 وحشیگتد و ددرنشی، رسلی و غیت ااب  بحث اتک.

در حالیکه علی تأثیت زیادد بت جارعه داشته و این تأثیت اغله   

در جهههک رخههالف و رتعههاد عمهه  رههی کههتده، هنجارهههاد   

اجتماعی بطور گستتده اد بت رشته روفقیهک هها و دتهتیابی    

ت گذاشهته اتهک.   هاد دانشمندان در طوو اعرار و اتون تأثی

 بهمین شیوه همان طورد که تاریل نمی تواند بترتی شود به 

عنوان یک جتیان در حاو گستتش غیت رتواف، علی هی نمی 

تواند به عنوان یک تلسله پیتوزد شگفک انگیزد دیده شود. 

اهداف این رنب ، ارائه تاریخی از علی در طوو بافهک تهاریخی   

بوغ و اختتاع عالی نشان داده اشان اتک. رتن و بافک فقط با ن

نمی شهود بلکهه بها جنهگ، بیمهارد، تعره  و سلهی و تهتی         

 رشخص ری شود.

 

 شکل مجموعه
این رنب  به هفک جلد تقسیی رهی شهود کهه ههت جلهد دوره      

 زرانی خالی را پوشش ری دهد:

 بعد از ریالد؛933تاو اب  از ریالد رسیح تا 0111: 0جلد

 ؛0993-811: 0جلد

 ؛  0933-0901: 9جلد

 ؛0833-0811: 9جلد

 ؛0733-0711: 0جلد

 ؛0393-0311: 9جلد

 تاکنون. -0301: 8جلد

تقسیی تاریل علی بت حس  دوره هاد زرهانی دایهق، خهودش    

و خود دانشهمندان و   -یک ران  اتک. بسیارد از واای  علمی

در دو دوره زرههانی رختلههف تههداخ  دارنههد.    -لههاحبنظتان

تهأثیت پیشهتفک علهوم     همچنین در طوو تاریل رایج بوده کهه 

 خاص دیتتت از پیشتفک خود علوم اتفاق افتاده اتک.

خوانندگان، جستجود اطالعها  را در یهک روضهوع بایهد بها      

کنتتو نمایه در پشک هت جلد شتوع کنند. آنها رمکهن اتهک   

در هنگام اتتفاده نام همان دانشهمند را در دو جلهد رتفهاو     

 بیابند.

ارد از دانشمندان رمکن اتهک  خوانندگان باید بدانند که بسی

در طوو زندگی اشان در بیشتت از یهک زرینهه فعالیهک کهتده     

 در چنین رواردد، دانشمندان رمکن اتک در دو فر   باشند.

رتفهاو  در همههان جلههد آورده شهده باشههند. جهههک تسهههی    

جستجوها در روضوع یا شخص خاص، شناته هاد الهلی در  

حه ههایی بهه شهک     یک فتد یا روضوع رعین بها شهماره لهف   

 نشان داده ری شوند. درشک در نمایه

در هت جلد رناب  به چند فر ، رنطبق بت رحدوده روضوعی  

این رحدوده ها از  8و  9و  0تقسیی ری شوند. بتاد جلدهاد 

 این اتارند:  

اکتشاف و کشف علهوم زنهدگی، ریاضهی، پزشهکی، طبیعهی و      

 تکنولوژد و اختتاعا .

خوانندگان در ری یابند کهه فره     9و  0و  0بتاد جلد هاد 

هاد علهوم زنهدگی و پزشهکی در یهک بخهش رفهتد و یگانهه        

تتکی  شده اند که پیوتتگی تاریخی این رشته ها را ابه  از  

 رشخص ری کند. 0711

بعهد از   933تهاو ایه  از رهیالد رشهیح تها      011: 0نظی جلد

 ریالد.

با دو بخش ااب  توجه در روضهوعا  پهیش رو شهتوع     0جلد 

 ری شود:

یک رقدره عموری بت علی و جارعه در طوو این دوره و تاریل 

عموری که واای  علمی کلیهدد را در طهوو دوره نشهان رهی     

 دهد در بتابت واای  کلیدد تاریل جهان.

 0فر  تازراندهی رهی شهود، بهت طبهق     0این جلد تپس به 

تهیاهه   "شک  رجموعه هها "رحدوده د روضوعی که در باال 

هت فر  خواننده انواع شناته هاد زیهت را رهی   شده اتک. در 

 یابد:

ااب  توجه در رحدوده روضوعی،  واای  تاریخ وقایع کلیدی:

 در طوو این دوره، در این بخش نمایش داده ری شود.

ایهن رقالهه، نقهدد بهت انتشهارا ، روش هها و       نقد و بررسی: 

دانشمندان در حهوزه روضهوعی در طهوو دوره را فهتاهی رهی      

 کند.  


