
 

 ها و سردبیر دانشنامه نویسندگان مقاله

ها و همکارانی که در نگاگار           نویسندگان مقاله 

اند،  همراه با      های موجود در کتاب نقش داشته       مقاله

اطالعات کامل آنها شامل درجه دانشااهی، گگروه         

آموزشی، دانشااه و عنوان مگدلگل لگالگیگ گی              

( XLVنویسنده، در جلد اول از ص حه چهل و پنج )          

 آمده است.  (CXXIIلا ص حه یکصدو بیست و دو )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر دریتی استاد اقتصاد و سیاست عمومی در 

دانشااه دوک، استن ورد، لکزاس و سرویراستار 
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های مختلف به     این دانشنامه  با دو ویرایش  و در سال         

چاپ رسیده است که  جدیدلرین آن کتاب حگارگر            

 انتشار یافته است 8002باشد که در سال  می

سر ویراستار اثر دکتر دریتی استگاد، مگحگقگ  و              

اقتصاددان دانشااه دوک است. همچنین وی اسگتگاد          

سیاست عمومی، آفریقایی و مطالعات آفگریگقگایگی           

آمریکایی، و اقتصاد و مدیر دوبوا مرکز کوک ساموئگل          

بگاشگد. او      در عدالت اجتماعی در دانشااه دوک می      

همچنین در دانشااه استن ورد، لکزاس و مریگلگنگد          

لدریس می کند و ویرایشار دانشگنگامگه نگژاد و               

 ( نیز هست.8002نژادپرستی )

گستره موروعی این مجموعه، شگامگل کگلگیگه               

شگنگاسگی،    موروعات علوم اجتماعی مانند انسگان      

روانشناسی، جامعه شناسی، باستان شناسی، هگنگر،        

شناسی، لاریخ، اقگتگصگاد،       فرهنگ، رسانه، جمعیت  

جغرافیا، فلس ه علم، علوم سیاسی، حقوق  و روابگ           

 باشد.  بین الملل و نیز رو  شناسی می
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 مجلدات دانشنامه براساس حروف ال با  

   A-Zمجلد اول: فهرست کلیه مدالل از حرف .0

الف. فهرست مقاله نویسان، دانشااه محل لدمت و         

 رشته لحصیلی و شهر آنها 

 . (CXXIII)ب. رئوس موروعی 

  C  404لا  829از ص حه   Bج. حرف 

   CO-ET. مجلد دوم از حرف8

  ET-IN. مجلد سوم حرف 2

  IN-MA. مجلد چهارم حروف 4

  MA-NY. مجلد پنجم حروف 9

  O-Q. مجلد ششم حروف  6

  R-SO. مجلد ه تم جلد شامل حروف 7

  SO-V. مجلد هشتم حروف 2

  W-Z. مجلد نهم شامل حروف 5 

 

 کتابشناسی دانشنامه
 

 الف. کتابشناسی التصاصی

در انتهای هر مدلل کتابشناسی مربوطه به صورت          

 ال بایی لنظیم و در دسترس قرار گرفته است.
 

 ب. کتابشناسی التصاصی

برای دستیابی به لمامی منابع مورد است اده  در                

لوان دانشنامه به صورت کلی و یک جا، می               

لا ص حه    029کتابشناسی جامع  جلد نهم )ص حه         

( را مورد مطالعه قرار داد. این کتابشناسی کلیه           806

منابع منتشره شده در حوزه علوم اجتماعی از دهه           

به بعد را شامل می شود. این کتابشناسی به طور         0560

 باشد. مستقل  قابل است اده  می
 

 ویژگی دانشنامه
مباحث جدید حوزه علوم اجتماعی در آن مورد            .0

 بررسی قرار گرفته است.

ها از متخصصان و دانشمندان        نویسندگان مقاله   .8

ها و موسسات علمی       موروعی و از استادان دانشااه    

 می باشند.

از نظر سالتاری براساس اصول و قواعد دانشنامه          .2

نااری علمی و دارای  سرویراستار و ناشری معتبر و          

 جهانی است.
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 سالتار دانشنامه
 

لنظیم دانشنامه ال بایی  و به صگورت حگرف                 
بحرف  می باشد. لمام مدلل ها امضادار ودر پایان           
هر مدلل کتابشناسی آن موروع در التیار مگی          
باشد. نظام ارجاعات  در این اثر مورد لوجه قگرار             
گرفته است و از مدلل پذیرفته نشده، به مگدلگل           

 اصلی ارجاع داده شده است.
درابتدای جلد اول پس از فهرست نویسگنگدگگان            

ها، فهرست ال بایی مدالل  وزیر مجگمگوعگه           مقاله
 آنها به صو رت کلی به چشم می لورد.

 
 نمایه دانشنامه 

(  Indexجلد نهم این دانشنامه شامل نمگایگه )               
 باشد که قسمت اعظم این مجلد را دربر دارد. می

از طری  نمایه ارجاعی جلد نهم در این دانشنگامگه            
می لوان به محتوای اثر دست یافت. در این نمایگه            

( به مدلل اصگلگی        Boldشماره ص حات پررنگ )    
موروعی و شماره ص حالی که مایل نوشته شده به         
لصاویر و شکل های مربوطه،  ونیز شماره ص حالی         

دنبال می شوند به جدول  مندرج در            tکه با حرف  
 آن ص حه اشاره دارد. 

جلد نگهگم آزگاز          807نمایه کتاب  از ص حه           
شود که لوانندگان برای اطالع  شود و لوصیه می می

های وابسته به مدلل      ها و گویه    بیشتر از زیر مدلل   
 از نمایه دانشنامه است اده نمایند.


