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مجموعه بيست جلدي دايره المعارف علوم زيستي  از 
زيست "نوع دايره المعارف هاي تخصصي در زمينه 

 است اما از آنجا كه حوزه هاي ديگر علوم "شناسي
 و "پزشكي"وابسته به زيست شناسي از جمله 

 در بر مي گيرد،مي توان آن را منبعي را"روانشناسي"
و   دانشمند برجسته5000حدود . ناميد "ميان رشته اي"

 كشور جهان در تاليف و 43متخصص موضوعي از 
  . مدخل اين دايره المعارف دست داشته اند3300تدوين 

 
  :گستره دايره المعارف

ساختار  مباحث اين مجموعه جهاني بر اساس
 " موضوع بنياني در حوزه 14اصطالحنامه اي آن ، به 

اين .  و علوم وابسته تقسيم مي شود"زيست شناسي
- coross( هزار ارجاع متقابل20تركيب اساس 
references( ها است كه  موجود در متن مقاله

م دايره المعارف  نسجتوانند خواننده را به فهرست ممي
مباحث بنياني علوم زيستي شامل . راهنمايي نمايد

ژنتيك،  تكامل،گياهي،  ، علوم يشناس زيست
 ميكروبيولوژي، شناسي، ايمني ناسي مولكولي،ش زيست

  روانشناسي،علوم اعصاب، پزشكي باليني، بافت شناسي
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هاي  باشد كه هسته اصلي مقاله رده بندي حيوانات مي و
دهند و  افزون بر آن تاريخ و  اين منبع را تشكيل مي

ندان و محققان فلسفه علوم زيستي و شرح حال دانشم
  .اين حوزه نيز مطرح مي باشند

  
  :و طرح كلي مجموعه ساختار

  : نوع مقاله ها.الف
مجموعه به براساس گروه مخاطبان مقاله ها در اين 

  :سه دسته تقسيم شده اند
شامل مقاله هايي براي خوانندگان : مقدماتي و پايه .1

  ) (Introductory articles.غير تحصيل كرده
براي خوانندگان پيشرفته،  : نوع دومايمقاله ه. 2

  .تحصيل كرده ها و محققان 
 مباحث و گفتار هاي ويژه كه زمينه را براي بحث و .3

اي را بر روي  كنند و افق تازه تحقيقات بيشتر فراهم مي
  )Special Essays . (گشايند محققان مي

   : نظم و ترتيب مقاله ها.ب
 "كلمه به كلمه"ها به صورت  نظم الفبايي مقاله* 

و عنوان فرعي با دو نقطه از مدخل اصلي  جدا 
  .شده است

شغل وي و ،  تخصص،در هر مقاله نام نويسنده* 
 . آمده است آننيز تاريخ نگارش

در قالب يك ) پايه، نوع دوم، ويژه(   مقالهنوع * 
طرح خاكستري رنگ و در سمت راست صفحه  
اول مدخل  مشخص مي شود و در ذيل آن 

هاي فرعي و مباحث مورد بررسي ذكر  يمتقس
 .گردد مي
المعارف  جام بيشتر دايرهساز ارجاع متقابل براي ان* 

به صورت درون متني در پايان بحث استفاده شده 

تر  صورت پررنگه است كه با چاپ حروف ب
)Bold (گردد مشخص مي. 

در پايان هر مقاله براي مطالعه بيشتر خواننده، * 
 futher( مرتبط زير عنوان فهرستي از منابع

reading (آورده شده است. 
فهرست منابع و ماخذ تنها در پايان مقاله هاي * 

نوع دوم و ويژه آمده است و همچنين صورت 
آن به صورت درون متني نيز ذكر شده  صاراخت

 .است
استفاده ) Index(چگونه از جلد نمايه 

  كنيم ؟
 براي كمك بيشتر به غير متخصص ها ابزار عمده

و نيز اهل فن جلد بيستم يا نمايه با دويست هزار 
 ي تخصصمدخل است كه توسط تيم نمايه سازي 

انجام يافته است و خواننده مي تواند مستقيما به  
  .آن مراجعه و اطالعات مورد نظر را بيابد

  :بخش هاي ذيل استجلد نمايه شامل 
 Full( ها قالهفهرست كامل عنوان م .1

contents list (  
 در اين فهرست عنوان مقاله هاي نوزده جلد ذيل 

 " كلمه به كلمه"ي ي با نظم الفبا،جلدمشماره هر 
  . است شدهآورده

 ( نمايه موضوعي مباحث بنياني .2
Topical index(   

در اين بخش مباحث بنياني علوم زيستي بر  
موضوع اي به چهارده  اساس ساختار  اصطالحنامه
هاي عمده  يك مدخلكلي تقسيم و ذيل هر 



هاي فرعي  الفبايي شده اند مراجع مي تواند تقسيم
  .تر را در قسمت نمايه موضوعي بيابد جزئي

  
 ) Study guide(راهنماي مطالعه  .3

هايي كه مباحث  اي است از فهرست مقاله گزيده
. دهند   و بنياني را در اين مجموعه تشكيل ميپايه

 هاي سيصد مقاله پايه  ا شامل عنواناين راهنم
براي افراد مبتدي براساس چهارده موضوع 

 .باشد مي
 ورندگانآپديد فهرست .4

)Contributors(  
گان نويسندتواند  ميخواننده در اين قسمت 

ها را بر اساس نام خانوادگي  آنها بيابد و در  مقاله
 يا موسسه پژوهشي و محل ذيل آن نام دانشگاه

نيز عنوان مقاله تاليفي وي را مشاهده  مولف و كار
  .كند
    )Glossory(واژه نامه  .5

بيش از چهار هزار اصطالح در اين قسمت 
 به صورت توصيفي براي كمك "زيست شناسي "

 .آورده شده استبه خوانندگان غير متخصص 
      ) subject index(نمايه موضوعي 

 براي استفاده راحت تر از دويست هزار مدخل  
   :گرفته شوده موضوعي نكات ذيل در نظرنماي

هاي فرعي   حروف اختصاري همانند مدخل.1
الفبايي و به محل اصلي خود در نمايه ارجاع داده 

           اند شده
AIDS see Acquired immune 

Deficiency Syndrome(AIDS). 
 )Cross- References(سيستم ارجاع متقابل . 2

  .استدر سراسر نمايه رعايت شده 
و خطوط ميان "كلمه به كلمه"نظم الفبايي مدخل ها  .3

كلمه پيوسته  آنها براي حفظ فاصله و يا نشانه يك
) GABA( كه بر واژه )G protein(باشد مانند  مي

 ذيل ) Acid - base blance(مقدم و مدخل 
)Acid taste ( آمده است.  

چنانچه جلو مدخل شماره صفحه  به صورت . 4
آمده باشد نشانه ارجاع به جدول،  ) Italics(ايتاليك 

  .تصاوير و يا نمودار است
 شماره جلد مقدم بر شماره صفحه و بصورت پر .5

  .مي باشد ) Bold(رنگ تر 
 در ذيل هر مدخل، تقسيم هاي فرعي حائز اهميت .6

   .اند همان صفحه نيز نمايه شده



  
  

  مركز اطالع رساني وكتابخانه مركزي 
  
  
  

  )1علوم پايه؛ (ن مراجع التي
  

  محمود صديقي
  85  تابستان 

  


