
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود آورده شده است.

 study Guides)(راهنماهاي مطالعه  

ها و  دهد كه چگونه موضوع ها نشان مي اين راهنما

تقسيمات فرعي هر يك از علوم را در اين مجموعه 

بندي اوليه كل  يمموردمطالعه قرار دهيم. در تقس

دانش موجود مجموعه به پانزده گروه اصلي تقسيم و 

ها و تقسيمات فرعي متعدد  سپس هر يك در شاخه

 يابد. گسترش مي

 cal index(topi(نمايه موضوعي  

عنوان مقاله دانشنامه ابتدا  0077در نمايه موضوعي 

 بندي و در مرحله ضوع عمده و كلي دستهمو 07زير 
 ها عنوانسرازاين  هريكي مرتبط به بعدي مقاله ها

چنانكه بعنوان مثال زير اولين  .اند گرديده  الفبايي

عنوان مقاله  07بيش از  "Acoustics"موضوع 

نمايه موضوعي دسترسي عام به  .شود مشاهده مي

خواننده بنابراين ها است.  ها و مدخل كل موضوع

هاي دايره  تمام مقالهكلي تواند در يك نگاه  مي

معارف را در يك حوزه و گستره موضوعي خاص ال

 شناسايي و مالحظه نمايد.

 (Analytical index)نمايه تحليلي 

م را بيستاز جلد صفحه  077نمايه تحليلي بيش از 

اشخاص و   گيرد. اصطالحات، مفاهيم، در بر مي

در آن به تفصيل مورد  متنجلد  00هاي  مدخل

 قرار گرفته است.اشاره 
 
 

شناسه  007777ام مطالب متن در چنانكه تم

فراروي خواننده قرار دارد. عالمت ستاره )*( بر روي 

هر واژه، عبارت نشانگر آن است كه آن كلمه 

 سيستم ارجاع متقاطع   مچنينه .باشد مي« مدخل»

(cross references)  در سراسر متن كتاب و

در قسمت نمايه رعايت گرديده است.  ازجمله

تواند به  از مدخل مورد بررسي مي بنابراين خواننده

دست  (see)اع جتر با استفاده از ار مقاله اختصاصي

يا به موضوع جديد يا شكل پذيرفته شده آن  و يابد

  شود. هدايتدر دايره المعارف 
Contributors 

همين دنام نويسندگان  است از الفبايي فهرست

ويرايش دانشنامه كه نوع وابستگي سازماني مولف و 

وان مقاله وي در آن قيد گرديده است. عنوان عن

دهد كه نويسنده  شان مين  inpart واژه مقاله با 

  coautaboredآن را تهيه نموده و كلمه مستقال

 نمايد دو يا چند نويسنده يك يا  مشخص مي

 تعداد مقاله نويسان .اند بخشي از مقاله را نگاشته

 مينفر  0777. حدود درمجموع چنانكه ذكرگرديد

هاي  عنوان الفبايي ترتيب که اينآخر سخن .باشد

، سيستم ارجاع متقاطع، متن هاي ها، سرعنوان مقاله

يك كتاب از  نها به راحتي برداشت شناسي كتاب

جستجو و تحقيق در اين مجموعه قفسه، امكان 

 .گذارد عظيم را به راحتي در اختيار مراجع مي
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 مک گروهيل ناوريفو علم دانشنامه

 دايننره مدآسننر را خننود فننناوري و علننم دانشنننامه

 پنجناه  بنه  نزديك. داند مي فنون و علوم هاي المعارف

 پنن   هنر  گذردو مي 0007درآن  چاپ اولين از سال

 دمجل 47 در مجموعه اين جديد ويرايش يكبار سال

 موضوع يك بررسي براي مجموعه اين.يابد مي انتشار

 دربناره  موضنوع  آن خنواه  اسنت،  خنوب  بسيار معين

 كنه  باشند  مصنوعي جاسوسي يا و روبآ سوسمارهاي

 را آن هنناي منندخل و لننبطام گسننتردگي و تنننوع

 سنعي  دانشننامه  ويراستاران و نويسندگان. رساند مي

 عرضنه  را اييهن  مقاله گسترده طيف يك در اند نموده

 هنر  براي فهم قابل و عمومي امكان حد تا كه نمايند

 استادان، اينرو از باشد متخصص غير و متخصص فرد

 افنراد  همچننين  و ها اي حرفه كتابداران، دانشجويان،

 هنر  در.دهند مي تشكيل را آن مخاطب گروه عالقمند

 آمند  روز هنا  مقالنه  درصند  47 تنا  00 جديند  ويرايش

 منندخل 40777 مقالننه، وانعننن 0077.گردننند منني

 007777 متقننناطع، ارجننناع 07777 كتابشناسننني،

 هننزار 04 از بننيش و جنندول 0477 نمايننه، شناسننه

 منك ) ناشنر  اعتبنار  و شنهرت  آن بنر  افزون و تصوير

 جهاني سطح در رابيست جلدي  مجموعه( گروهيل

 و نويسنننده 0777 حنندود. اسننت نمننوده متمننايز

 گنروه  يسرپرسنت  به موضوعي، متخصص نويس مقاله

 تندوين  در( نفنر  07) علمني  ويراسنتاران  و ورانامش

 همچنين براي ويرايش.اند نموده همكاري دانشنامه

همچنين براي ..اند نموده همكاري دانشنامه اين

           (http://MHEST.com)وب سايت ويرايش دهم 

بعنوان مكمل متن چاپي به كار  وطراحي مشخصي 

يگاه خواننده به اطالعات رود. با جستجو در اين پا مي

هاي مورد نظر در متن  ها و صفحه ارجاعي و بخش

المعارف  شود. در كنار آن دايره كتاب راهنمايي مي

اطالعات مختصري جود داردكه و دانشنامه اينترنتي

 دهد قرار ميدر اختيار  موضوع مورد نظررا درباره 

منوط به عضويت و پرداخت  را متن كامل مقاله ليو

 نمايدمي  تراكحق اش

 ساختار دانشنامه علم و فناوري

جلد  00هاي دانشنامه بصورت الفبايي در  مدخل

ده حدود نمرتب گرديده و براي راهنمايي بيشتر خوان

روي  (Aar-Ano)الفبايي هر مجلد )بعنوان مثال

هاي  جلد و عطف كتاب قيد شده است. نظم عنوان

نانچه و چ رها بر پايه كلمه به كلمه استوا مقاله

عنوان مورد نظر مدخل داراي تقسيم فرعي باشد، 

)،( ضمن ايجاد فاصله ترتيب مقلوب و يك كاما 

نمايد. از اينرو كل  ها را حفظ مي الفبايي شناسه

عنوانهاي موضوعي منظم و در  رمجموعه به گونه س

ها به دو دسته كوتاه و  مقالهگيرد.  دسترس قرار مي

هاي  ي شامل بخشطوالن مدخل هايبلند تقسيم و 

افراد متفاوت نگاشته  كه توسط شود جداگانه مي

و نام كامل نويسنده هرقسمت در پايان  شده اند

 مقاله وي ذكر گرديده است.
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در پايان هر بخش از مقاله )يا  (see)ارجاعات .

هاي  ها و مقاله فرعي( مراجع را به موضوع  تقسيم

 (fig)و نمودارها ها  سازد. جدول مرتبط رهنمون مي

 خود مناسب محلدر براي توضيح بيشتر مطالب 

منابع و ماخذ هر مدخل در انتهاي  آورده شده است.

 .ودردسترس مي باشد اييبالفمقاله 

 index) )جلد نمايه

هاي  شامل قسمت« نمايه»جلد بيستم با عنوان 

نمادگذاري علمي، راهنماي مطالعه دانشنامه، نمايه 

حليلي و فهرست اسامي نويسندگان موضوعي، نمايه ت

 باشد: مي

 scientific notation) )نمادگذاري علمي  

هاي مربوط به  بخش نمادگذاري علمي شامل جدول

  (systems گيري و سنجش هاي اندازه سيستم

(measurement  عوامل تغيير(conversion 

factors)  ،فشار، اسامي و عناصر شيميايي

ها در نوشتار  تبديل آن و ها بكارگيري نمادها و سبمل

 0در مجموع  كهگردد  علمي و نيز الفباي يوناني مي

جدول را به خود اختصاص داده است. سيستم 

گيري و سنجش متريك، سيستم اياالت  اندازه

متحده، انگلستان و فرانسه و در نهايت سيستم 

باشد و از اينرو  ميمدنظر (si)المللي  گيري بين اندازه

كار و راهنمايي بيشتر خواننده مقادير و  براي سهولت

 خاصهاي  گون و در جدولهاي گونا اوزان در سيستم
 


