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  متــون شيمــي
  مقدمه: بخش يكم

شود كه حاوي اطالعاتي در زمينه دانش شيمي و  مي به آن دسته از انتشارات گفته ميمتـون شي    

اين انتشارات بر حسب اهميت و نـوع اطالعـات بـه اشـكال      .هاي گوناگون باشد كاربرد آن در زمينه

توان در دو گونه اصلي يعني كتـاب و   اشكال مذكور را مي. توانند در دسترس ما قرار گيرند گوناگون مي

هـاي  CDهاي و  ها، ديسكت توان از ميكروفيلم بندي نمود و از اشكال جديد متون علمي مي جله طبقهم

  .هاي اينترنتي ياد كرد كامپيوتري و پايگاه

هايي هستند با موضوعات گوناگون كه انتشار آنها تابع پيشرفت دانش  ها مجموعه كتاب :ها كتاب) 1

  .مندرجات آنها است شيمي، نياز جامعه بشري و دانش پژوهان به

  :ها داراي انواع گوناگون مندرج در زير هستند كتاب

  .رود در حالت فعل به معناي رزرو كردن بكار مي Bookواژه : نكته

  هاي متن يا درسي كتاب) 1-1

اي از  اي مربـوط بـه بخـش ويـژه     هايي هستند كه در آنها اطالعات بنيادي و پايـه  هاي متن، كتاب كتاب 

  :ها عمدتاً داراي مشخصات زير هستند اين كتاب. گردد اي معين ارائه مي محدوده دانش شيمي در

  .گيرد تأليف آن به وسيله يك يا چند مؤلف متخصص كه عموماً استادان دانشگاه هستند انجام مي) الف

كتـاب داراي تعـداد   . يابـد  كتاب معموالً در يك جلد و به ندرت در دو جلـد و بيشـتر انتشـار مـي    ) ب

  .ت معين و قيمت مناسبي استصفحا

  .قيد شده است) Contents(معموالً در ابتداي كتاب فهرست مندرجات) ج
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  .وجود دارد) Appendix(اي تحت عنوان  در پايان كتاب معموالً ضميمه) د

گردد كه غالباً در قسمت آخر كتاب پاسخ تمرينات مـنعكس   در پايان هر فصل تمريناتي مندرج مي) پ

  .شود مي

  .قرار دارد Subject Ixdexپايان كتاب فهرست الفبايي مطالب  در) و

  .گردد ها منابع مورد استفاده در پايان كتاب به صورت كتابنامه منعكس مي در اين كتاب) ز

  Treatise or Traite Booksهاي مشروح  كتاب) 2- 1

ي را به طـرز وسـيع و   شود كه مسائل علمي مربوط به رشته خاصي از شيم هايي گفته مي به مجموعه    

ها جلـد باشـد و بـا شـركت چنـدين متخصـص نويسـنده و         تواند ده حجم آن مي. كند مشروح بيان مي

  .هر جلد عالوه بر منابع داراي مشخصات كامل است. نوشته شده باشد Editorويراستار 

  Advanced Textمتون پيشرفته ) 1-3

دهند و از  از ديدگاه رشته خاصي مورد بررسي قرار ميهايي هستند كه معموالً مطالب معيني را  كتاب    

  .لحاظ سطح مطالب علمي نسبت به كتب درسي در سطح باالتري قرار دارند

  Comprehensive Books كتب جامع  ) 1-4

اي از متخصصين فن براي رشتة خاصـي از   اين كتب در حد كتب مشروح هستند كه با همياري عده    

  .شود شيمي نوشته مي

  Monographsتك نگارها ) 1-5

تـرين اطالعـات در    ه هايي هستند كه معموالً در يك جلد انتشار يافته و از نظر محتوا حاوي تاز كتاب   

به وسيله يك يا چند نفر متحصص در موضـوع   تك نگارها معموالً. زمينة خاصي از دانش شيمي هست
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در ابتدا و فهرست الفبايي در پايان كتـاب  شود و هر كدام داراي فهرسته موضوعي  نگاري نوشته مي تك

  .باشد مي

            Encyclopediaesالمعارف  دايره) 1-6

هايي هستند كه حاوي اطالعات دقيق علمي در تمام موضـوعات مربـوط بـه دانـش      مجموعه    

  .خاصي نوشته شده باشد  تواند در هر رشته ها مي المعارف اين دايره. باشند بشري مي

                    ژه فرهنگ وا) 1-7

مفاهيم، اصطالحات و لغات تازه را به فرهنگ بشري بـه ارمغـان آورده    -پيشرفت سريع دانش شيمي   

از ايـن رو فرهنـگ معـاني و لغـات شـيمي      . است كه قبل از آن در ميان اهل فن مصطلح نبـوده اسـت  

  .ضرورت يافته است

1-8( Hand Book  

هـاي صـنعتي،    ز اطالعات ضـرور كـه در رونـد فعاليـت    هايي هستند كه قسمت قابل توجهي ا كتاب    

  .مندان باشد در اختيار آنها قرار دهند تواند مورد نياز متخصصين و عالقه تحقيقاتي و آموزش مي

  .اختصاصي در هر زمينه خاص به چاپ رسيده است hand – bookعمومي،  hand bookافزون بر 

1-9 ( Special Topics  

هـاي متعـدد ديگـري بـا مشخصـات       ندهاي باال مورد بررسي قرار گرفت، كتـاب افزون بر آنچه در ب    

تعداد اين . مخصوص به خود وجود دارد كه هر كدام با توجه به هدف خاصي تهيه و انتشار يافته است

ها بسيار زياد بوده و معموالً جنبه پژوهشي و اختصاصي دارند، به شـكل ظـاهري ايـن نـوع      كتاب  گونه

شود ولي با توجه بـه محتـواي    شود و قيمت آنها به ظاهر زياد ديده مي زيادي مبذول نميكتابهاي توجه 

  .اي دارند علمي و فني آنها از ديدگاه اهل فن ارزش ويژه
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نخسـتين بـار مسـلمانان در    ). صدور از شـام . (خريدند كشورهاي اروپايي كاغذ را از مسلمانان مي: نكته

  .دشدن سمرقند با صنعت كاغذسازي آشنا 
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  هاي مهم و بزرگ دنيا و ايران معرفي كتابخانه: بخش دوم
  :هاي زير را نام برد توان كتابخانه هاي مهم و بزرگ دنيا مي از كتابخانه

 British Museum libraryكتابخانة موزة بريتانيا در لندن  ) الف

ب تاريخي و خطي هستند  با ميليون جلد كتاب كه تعداد كثيري از آنها كت 6در اين كتابخانه بيش از     

  .شود اصول علمي و فني نگهداري مي

  كتابخانه ملي پاريس) ب

  .شود ميليون جد كتاب كه عمدتاً نفيس و خطي هستند در آنجا نگهداري مي 6بيش از 

  ): لنين(كتابخانه مسكو ) ج

نكه در طـول تـاريخ   شود و با توجه به اي ميليون جلد كتاب نگهداري مي 17در اين كتابخانه بيش از     

اند در اين ضمن  ها مناطق مسلمان نشين قفقاز، ايران و آسياي ميانه را بارها مورد تجاوز قرار داده روس

  .هاي مسكو و پتوزبورگ انتقال يافته است بسياري از كتب خطي نفيس به كتابخانه

  : كتابخانه كنگره آمريكا -د

  .شود ي ميميليون كتاب نگهدار 12در اين كتابخانه حدود 

  : كتابخانه بزرگ پكن) هـ

  .ميليون جلد كتاب است 20محل نگهداري بيش از 

  : كتابخانه فرانكفورت آلمان) و

  .شود ميليون جلد كتاب در اين كتابخانه نگهداري مي 6

  كتابخانه مجلس شوراي اسالمي ايران) ز
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  كتابخانه مركز اسناد ملي ايران) ح

كـه مخصـوص محققـان و دانشـمندان      اطالعـات در انگلسـتان  كتابخانه علمي مراجع عملي و ) ط

  .باشد مي
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  Dewey  Decimal Classification . بندي كتب در نظام ديويي طبقه) بخش سوم

اي كتـب، از   بنـدي كتابخانـه   ها ضرورت طبقه با توجه به تعدد كتاب و ظرفيت عظيم كتابخانه :مقدمه   

توسط  ISBNهاي خاصي كه تحت عنوان  ز افزون بر شمارهمطرح بوده است و امرو 19نيمه دوم قرن 

شـود كـه در واقـع يـك كـد       به هـر يـك از كتـب داده مـي    اتحاديه بين المللي كتابداران جهان 

بندي كتب معمول است كه نمادهاي داده شده براي هر يك از كتب در  كامپيوتري است، دو روش طبقه

كنند، ايـن دو   رده و مفيدي را در مورد كتاب منعكس ميبندي اطالعات فش هاي طبقه هر كدام از سيستم

، كه در ادامـه هـر يـك از ايـن     بندي كنگره بندي ده، دهي ديوئي و طبقه طبقه :روش عبارتند از

  .شود ها به طور مبسوط شرح داده مي بندي طبقه

  

  :بندي ديويي و تاريخچه آن طبقه) 3-1

بــراي اســتفاده در » ديــويي –ملويــل «توســط  1876الــي  1873ايــن نظــام در محــدوده ســالهاي     

هاي عمومي و مدارس  هاي ايالت متحده امريكا ارائه شد و  در حال حاضر تقريباً همه كتابخانه كتابخانه

ملويل ديـويي در سـال   . كنند هاي آمريكا از اين روش استفاده مي هاي دانشگاه و حدود نيمي از كتابخانه

سالگي زماني كه دانشجوي كالج بود فكـر ايـن    22در  1873ر سال در نيويورك بدنيا آمد و د 1851

ها  بار ويرايش شده و اين ويرايش 19بندي را ارئه داد و از آن تاريخ تاكنون سيستم ديويي بيش از  طبقه

  .ها بوده است ها و كتاب ناشي از توسعه كتابخانه

   :بندي ده، دهي ديويي مشخصات كلي طبقه) 3-2

هاي علمي  بندي سلسله مراتبي است بدين معنا كه در آن وابستگي ه دهي ديويي يك ردهبندي د طبقه    

بندي ديويي بر اين اساس متكي است كـه   رده.يابد و موضوعي به طور پيوسته از كل به جز گسترش مي

 بنـدي ترتيـب   در ايـن طبقـه  . هاي موضوع معيني را در برگيـرد  تواند تمام جنبه هيچ طبقه به تنهايي نمي
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هـاي نـوعي مختلـف مربـوط بـه       تواند در شماره اساسي از ديدگاه رشته علمي و هر موضوع معيني مي

  :بندي ديويي به ترتيب زير است هاي رده هاي علمي نمايان شود كليات شماره رشته

   099-000        كليات 

           199-100هاي وابسته    فلسفه و رشته

                       299-200كتابهاي مذهبي    

                           399-300علوم اجتماعي 

   499-400زبان                                      

                              599-500علوم محض 

          699-600)  تكنولوژي( -علوم كاربردي

                                         799-700هنر 

                                     899-800ادبيات 

               999-900تاريخ و جغرافياي عمومي 

  

زمينه رشته علوم محض هر كدام در قسمتي از اين رده در يك بخش خاص گنجانده شـده و بـه   ) 3-3

  :اند بندي شده ترتيب زير طبقه

  509-500 كليات علوم محض                 

                         519-510علوم رياضيات 
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يكي از مـوثرترين بخشـها در رده علـوم محـض بخـش       Pure chemistryطبقه شيمي محض ) 3-4

قسمت نخست به طور گسترده راجـع بـه    8. باشد كه به شيمي و علوم وابسته اختصاص دارد مي 540

  .باشد به علوم وابسته به شيمي مربوط مي 548 ,549شيمي و دو قسمت آخر 

                     529-520تر شناسي اخ

                            539-530فيزيك 

           549-540شيمي و علوم وابسته 

       559-550شناسي  علوم زمين و زمين

  569-560ها  ديرين شناسي يا مطالعه فسيل

                       579-570علوم زيستي 

                        589-580علوم گياهي 

                      599-590علوم جانوري 

  »موزه تاريخ طبيعي انگلستان بزرگترين مركز مطالعه تاريخ طبيعي است«: نكته

  »ميليون سال بر زيمين حاكميت داشتند 300دايناسورها «: نكته

در ) نولوژيتك(الزم به توضيح است كه تمام اين رده به علوم محض اختصاص دارند و علوم كاربردي 

  .مندرج است 600بندي  رده

  

  بندي ديويي شيمي در نظام طبقه
  540  →      كليات شيمي   

  541  →  شيمي نظري و شيمي فيزيك

  .شيمي نظري شامل ساختمان اتم، مولكول و كوانتوم است
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راديو شـيمي   -شيمي الكترومغناطيس -وديناميكترم -ترموشيمي -شيمي فيزيك نيز شامل فتوشيمي    

  .ها و تركيبات شيميايي است واكنش

  .اختصاص يافته است  542تجهيزات و وسايل شماره  -ابزار -هاي شيمي در مورد آزمايشگاه    

   545-543.        اين قسمت در كل به شيمي تجزيه اختصاص دارد

  براي تجزيه عمومي 543

  براي تجزيه كيفي 544

  براي تجزيه كمي 545

توجـه  . گردد ها مي به شيمي معدني اختصاص دارد و شامل عناصر، تركيبات معدني و مخلوط 546رده  

هـاي   هـا مربـوط بـه تنـاوب     شماره هاي فرعي وجود دارند كه اين شـماره  546داشته باشيم كه پس از 

  .جدول تناوبي هستند

هاي كلي تركيبات بـه   ي نخست شامل گروه بنديهاي فرع قسمت. به شيمي آلي مربوط است 547رده  

هاي فرعـي اوليـه مركـب از     قسمت. باشد انضمام هيدروكربورها، نيتروژن، گوگرد، فسفر و سيليسيم مي

هاي  اي شيمي آلي به انضمام يك قسمت فرعي در تركيبات و واكنش هاي فيزيكي، نظري و تجزيه جنبه

تركيبات زنجيري حلقوي و معطـر   547.6لغايت  547.4سه قسمت فرعي بعدي يعني . مربوط هستند

مربوط به تركيبات ماكرومولكولي و تركيبات  547.7 , 547.8دو قسمت فرعي بعد . گردد را شامل مي

هـا و مـواد    ها، ويتامين، پروتئين، آنزيم و كربوهيدرات وابسته از قبيل آلكاكوييدها، استروئيدها، هورمون

  .ها و مواد رنگي هستند مرها، الياف مصنوعي، رنگ پلي فسيلي قطران زغال سنگ، نفت،

بلور شناسي و جنبه هاي ساختماني و فيزيكي و شيميايي بلورها است و ايـن قسـمت شـامل     548رده 

دهد و مربوط  رشته معدن شناسي يا كاني شناسي را پوشش مي 549رده . بلورشناسي نوري نيز مي باشد

  .ش طبيعي مواد معدني و تركيبات آنها استبه توزيع و توصيف، تشخيص و پيداي
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                      699-600تكنولوژي  –بندي علوم كاربردي  طبقه) 3-5

تـرين و   بندي ديويي پيچيده هاي نظام طبقه در بين تمامي رده 699-600هاي رده  شايد ترتيب بخش    

شـود در ايـن جـا بـه      هـا مشـاهده مـي    ردهكاربرد ساده و طبيعي كه در اكثر . اشتباه انگيزترين آنها باشد

هاي اين طبقـه   ها بايد به حاظفه سپرده شود، بيشتر بخش بندي بنابراين ترتيب رده. سادگي مشهود نيست

هاي جداگانه مورد بحث قرار گيرند، افزون  بسيار طوالني هستند به طوري كه الزم است به صورت رده

به عنـوان مثـال   . شوند بندي مي فني در اين رده طبقه -ر علميبر اين الزم به يادآوري است كه بيشتر آثا

نويسي شـده و آثـار مربـوط بـه      هاي ماشين طور دستنامه هاي پزشكي و همين هاي آشپزي و رساله كتاب

  .گيرند تكنولوژي اشعه ليزر در اين رده جا مي

              609-600        كليات مربوط به تكنولوژي و علوم كاربردي 

                                                        619-610        پزشكي  علوم

                                       629-620    مهندسي و اعمال وابسته   

           639-630                كشاورزي و تكنولوژي وابسته

                                 649-640) هنرها و علوم خانگي(اقتصاد خانه و هزينه زندگي خانواده 

                               659-650      مديريت و خدمات كمكي 

  669-660              هاي وابسته            تكنولوژي شيمي و تكنولوژي

                                         679-670      مصنوعات صنعتي 

                                         689-680      مصنوعات متفرقه  

                                                   699-620      ساختمان 

هـاي   باشد كه براي تكنولوژي شيمي و تكنولـوژي  مي 600هاي  ترين رده يكي از مفصل 660بخش     

زيسـت شناسـي صـنعتي و     -هاي فرعي براي آثار كلي در مهندسي شـيمي  قسمت.رود وابسته به كار مي

  .گيرد استوكيومتري صنعتي مورد استفاده قرار مي
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اين قسمت شـامل توليـد    مربوط به تكنولوژي مواد شيميايي و صنعتي است 661قسمت نخست     

  )مواد حد واسط(باشد  مواد شيميايي جهت استفاده در توليد ساير مواد مي

  :مواد شيميايي شامل اين قسمت عبارتند از

هاي آمونيم، گـوگرد و نيتـروژن و    ها و نمك اي و نمك تركيبات عناصر غير فلزي، اسيدها، مواد پايه    

  .ها مواد شيمي آلي مانند مواد نفتي و هيدروكربن

هـا، كبريـت هـا،     هاي وابسته از قبيل چاشني ها و فرآورده تكنولوژي مواد منفجره، سوخت  662رده     

هـاي طبيعـي، زغـال كـك،      ها نظير زغال سنگ، چـوب و سـوخت   سوخت).fire work(بازي ها  آتش

  .گيرد هاي غيرسوختي مانند گرافيت را دربر مي زغال، كربن

هـاي الكلـي،    باشد و مواردي همچون سـاخت نوشـابه   مربوط به تكنولوژي مواد آشاميدني مي 663رده 

و مـالتي، ليكـور   هـاي تخميـري    سـازي، چـاي و قهـوه، نوشـابه     مشروبات كربونيكي، شراب و شـراب 

  .هاي غير الكلي را در بر دارد و نوشابه)الكلي(معطر

  )تكنولوژي غذايي( 664رده 

هاي كيفي محصوالت فرعـي و   هاي غذايي از مواد خام، كنترل اين قسمت مربوط به ساخت فرآورده    

هـا،   ربـي هـا، چ  هـاي غـذايي خـاص، قنـدها، نشاسـته      بقيه اين قسمت غذاها، گروه. باشد بسته بندي مي

هـا و   هـا و سـبزي   هاي غذايي، مواد اوليه معطر، غذاها بـراي منظورهـاي خـاص، حبوبـات، ميـوه      نمك

  .گيرد ها را در برمي گوشت

مومهـاي حيـواني و گيـاهي،     هـا،  ها را در بر دارد و شامل موم ها و چربي كه تكنولوژي روغن 665رده  

هاي معدني است، نظيـر نفـت و    و موم  و روغن هاي جيواني و گياهي چربيهاي حيواني و گياهي و رغن

  .گاز

  666 →سراميك و تكنولوژي وابسته به آن   
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گري چيني، ظـروف گلـي و سـفالي،     سازي، مينا و ميناكاري، كوزه تكنولوژي مربوط به شيشه، شيشه    

هاي بنايي نظيـر   ات بتن، چسبهاي خاك رسي و كانيهاي طبيعي و مصنوعي نظير الماس، قطع فرآورده

  .گيرند بندي جاي مي سيمان، گچ، در اين رده

  667 →تكنولوژي نظافت و رنگ كردن      

ها و مواد رنگي، رنگـرزي   اين رده شامل مواد تميز كننده و يا شست و شو دهنده، سفيد كننده، رنگ    

  .باشد ها مي ا جال و روكشه هاي نقاشي، روغن و مواد نقاشي، مركب

   668 →هاي آلي مربوط          تكنولوژي ساير فرآورده 

هـا، گيليسـيرين، چسـب،     هاي آلي نظير مواد تميز كننده، صـابون، شـوينده   اين رده شامل ساير فرآورده

  ودها و سموم آفات نباتيها، عطرها، و مواد آرايشي و مواد شيميايي كشاورزي به انضمام ك پالستيك

قسـمت  . باشـد  هاي معدني مـي  مربوط به متالوژي است كه شامل استخراج فلزات از سنگ 669رده     

هاي  هاي مختلف استخراج سنگ معدن را شامل است و قسمت فرعي نخست شيوه فرعي نخست شيوه

هـاي فلـزات بـه     گروه هاي فرعي بعدي به فلزات و قسمت. مختلف استخراج سنگ معدن را در بر دارد

  .باشد هاي ذوب فلزات و متالوژي شيميايي و فيزيكي مي خصوص كوره

  670  →مصنوعات               

ــه طراحــي و ســاخت فــرآورده      ســه قســمت نخســت آن يعنــي . هــا اختصــاص داد ايــن بخــش ب

قالب سازي فلزات و ساخت فلزات  گري، براي مصنوعات فلزي به انضمام كار ريخته 673,672,671

  . رود خاص به كار مي

مباحث مربوط . رود چوب به كار ميبراي تكنولوژي مربوط به الوار، چوب، پنبه و كاربرد  674رده  

  :به اين قسمت عبارتند از

www.ShimiPedia.ir

http://www.shimipedia.ir


  ١٥:  صفحه  متــون شيمــي
 

           
   

سازي الوار، توليد الوار تكميـل   ساختمان، خواص و انواع الوار، عمليات كارخانه چوب بري، ذخيره    

  .بندي الوار شده، درجه

  .مصنوعي اختصاص داردمربوط به عمليات تهيه چرم و خز و ساخت چرم   675رده 

  .مربوط به تكنولوژي خمير و كاغذ و كاغذسازي است 676رده 

  . است) ريسندگي و بافندگي(مربوط به منسوجات وتوليد الياف صنعت نساجي  677رده 

هـاي االسـتيكي و    و فـرآورده هاي الستيكي، شامل الستيك  دهمربوط به االستومرها و فرآور 678رده 

  .شيوه گياهي و االستومرهاي طبيعي است

شـود            هايي را در بردارد كه براي ساخت ساير مـواد مخصـوص بكـار گرفتـه مـي      كتاب 679رده 

  .از جمله تنباكو، انواع سيگارهاي برگ و سيگارهاي معمولي

  

  اي كنگره خانهبندي كتاب طبقه: بخش چهارم
          Library Congress Classification  (L.C.)  

بندي كتابخانه كنگره به عنوان سيستمي كه بيشتر به سودمندي آن توجـه شـد و در آغـاز     اصول طبقه    

تنها براي استفاده در كتابخانه كنگره آمريكا طرح زيري شده بود و اين سيستم بر هيچ مبناي فلسفي كـه  

  .بندي علم و دانش بكار رفته مبتني نيست سيم و طبقهبراي تق

هاي موجود در كتابخانه كنگره و بـا توجـه بـه     بندي كتاب مقصود اصلي اين طبقه بندي در واقع رده    

  .باشد هاي احتمالي آن در آينده مي توسعه

ود كـه ايـن   تاكيـد و يـادآوري نمـ    1901در سال    Herbert Putnanبندي دكتر  مبتكر اين طبقه    

  .هاي عملي را مورد توجه قرار داده است سيستم بيشتر جنبه
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جلد است كه در آن طبقات اصلي و فرعي درج شده  20بندي كنگره آمريكا شامل  هاي طبقه فهرست    

  .باشد هزار صفحه مي 10است و يك دوره كامل آن بيش از 

استفاده شده است و اين حروف را به ترتيـب   ها بندي از حروف الفبا در شناسايي كتاب در اين طبقه    

  .توان عنوان نمود زير مي

   A →هاي عمومي   ها و ادواري المعارف هاي جامع و دايره آثار عمومي و نوشته

  B →فلسفه و دين  

  C →علوم كمكي تاريخ  

  D →اري به استثناي آمريكا  برد تاريخ و نقشه

  E,F →برداري آمريكا    تاريخ و نقشه

  G →جغرافيا و مردم شناسي  

  H →علوم اجتماعي  

   J →علوم سياسي   

   K →حقوق  

   KF →حقوق در آمريكا  

   h →آموزش و پرورش  

   M →موسيقي  

   N →هنرهاي ظريف   

  P →زبان و ادبيات   

  Q →علوم محض  

   R →  پزشكي

   S →كشاورزي و صنعت گياهي و حيواني   
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  T →تكنولوژي   

   U →علوم نظامي   

   V →علوم دريايي 

   Z →كتابشناسي و كتابداري    

  

  :Qطبقه ) 4-1

تـا   1913توسط تامسون انجام يافت و بعـدها در سـال    QE, QC, QA, QDبندي  اولين بار طبقه    

  .انجام يافت 1973و در نهايت ويرايش ششم در  1950و 1948و 1921

  :اند بندي شده طبقه علوم به ترتيب زير رده

  QA →رياضيات           QD →شيـمـــي  

   QB →نجوم            QE →شناسي   زمين

   QC →فيزيك            QH →تاريخ طبيعي  

   QK →شناسي  گياه        QM →كالبدشناسي انساني  

   QL →جانورشناسي         QP →فيــزولـــوژي  

   QR →باكتري شناسي  
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بنـدي   تقسـيم  1-1000هايي منتشر شده در زمينه شيمي محض در فاصله  بندي كنگره، كتاب در طبقه    

  .مي شود

  

   999-901 →گرافي  كريستالو

   70-1 →كليات شيمي و شيمي عمومي  

   240-146 →شيمي معدني  

   449-241 →شيمي آلي  

   900-450 →شيمي تئوري و شيمي فيزيك   

ها، هر يك از ارقام معـاني خـاص خـود را دارنـد، مـثالً در       بندي هر يك از اين تقسيمدر چارچوب     

  .نامه شيميدانان گنجانده شده است چارچوب كليات شيمي، تاريخ شيمي و زندگي 11-19فاصله 

  .بندي شده است هاي مربوط به آموزش شيمي طبقه كتاب 49-40در فاصله 

ها و تجهيـزات آزمايشـگاهي مطـرح شـده      تكنيك 65-61ز مسائل آزمايشگاهي و ا 55-51در فاصله 

  .است

مربوط به تكنيك استخراج و فيلتراسيون آزمايشگاهي با ) QD- 63.D6(به عنوان مثال كتابي با شماره 

  .قابل دسترسي است)  QD 63.F5(شناسه 

 QD77اسـه  هاي شـيمي تجزيـه و شن   المعارف نامه و دايره مربوط به لغت نامه، واژه QD 71.5شناسه 

  .مربوط به شناساگرها است

  :بندي است هاي ديگر ياز كتب در اين طبقه هاي زير نمايانگر گروه مثال

   QD 79,Cكروماتوگرافي  

   QD  181. F4آهن 

   QD 169.W3آب 
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   QD 165ها   هالوژن

  QD 181عناصر ويژه  

   QD 181.C1كربن  

   QD 181. C2كلسيم  

  تركيبات آلي فلزي 412

         QD 412. N1نيتروژن 

   QD 412. N2سديم         

             QD 412. N6نيكل 

            QD 412.S1گوگرد 

           QD 412.S6سيكيلون 

       QD 412.S7قلع  -استانوم

           QD 464شيمي فيزيك در مورد عناصر 

QD 464.S6           Si  
     QD 464.S7  Snقلع 

  

  

شود كه در  مشخص مي  Tبندي كنگره با حرف  ربردي در طبقهتكنولوژي و علوم كا

  .ادامه شناسه هر دسته از آنها آورده شده است

   TA →مهندسي عمومي، مهندسي شهرسازي و مهندسي ساختمان  

   TC →هاي آبي   مهندسي سازه

www.ShimiPedia.ir

http://www.shimipedia.ir


  ٢٠:  صفحه  متــون شيمــي
 

           
   

   TD →تصفيه آب و فاضالب   –مهندسي بهداشت 

   TE →مهندسي جاده سازي  

   TF →آهن   مهندسي راه

   TG →ها و تونل ها   پل

   TJ →مهندسي مكانيك و ماشين آالت  

   TK →مهندسي و صنايع الكتريكي   

   TL →علوم هوانوردي  

   TN →معدن شناسي و استخراج   -صنايع كاني

   TR →تكنولوژي شيميايي  

   TR →عكسبرداري  

   TS →الوار   –مصنوعات فلزي 

  نساجي و نگهداري مواد غذايي -كاغذ -چرم

   TT →كسب و تجارت  . بازاري

   TX →داري   خانه

  :هاي در هر زمينه آورده شده است در ادامه مثال

TP – 155 –1180  
  TP 155كارهاي عمومي مهندسي شيمي 

      TP 155.6مديريت واحدهاي صنعتي 

   TP 156فرآيندها و واحد عمليات  واحد

        TP 156.A3جذب 

     TP 156.A35جذب سطحي 
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  TP 156. D5تقطير 

TP 156.D7 Drying  
 Mixxing مخلوط كنTP 156. M5  

   TP 156. N5اسيد نيتريك 

   TP 684.07صنعت استخراج روغن به پرتقال   

  TP 684. R5 (Rice)روغن برنج 

        TP 875صنايع سيماني 

  B. 2453QD         37شيمي فيزيك بارو  

  بارو   كتاب پايه                          
             TP 638صنعت شكالت، چاي، قهوه 

                 TP 983عطرها و وسايل آرايشي 

                                    TP 990صابون 
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   L.Cبندي  ه براساس طبقهنحوه جايگذاري كتاب در كتابخان)  بخش پنجم
اي است كه در سمت چپ محل ورود ما به كتابخانه قـرار دارد   بندي اولين قفسه، قفسه در اين طبقه    

شود به ترتيبي كه اولين كتـابي   و كتابها به ترتيب حروف الفبايي و سپس با توجه به شماره قرار داده مي

  .شروع شده است Aبينيم با  كه در قفسه مي
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  هاي كتابخانه يا كارت كتابخانه برگه) ششمبخش 
يـا           (cm 12.5 × 7.5)هـا معمـوالً بـرگ ضـخيمي هسـتند كـه ابعادشـان اسـتاندارد بـوده           كارت    

(3×5 in) اين كارت ها به سر اساس قابل چيدن هستند. است.  

Author          Index  
Subject         Index  

Title              Index   

  :كارت بايد داراي محتويات زير باشد يك

  L.Cشماره كتاب در طبقه بندي ديويي و يا  - 1

  نام و نام خانوادگي مولف  - 2

  نام كامل كتاب - 3

  .تاريخ و محل انتشار، ناشر، چاپ چندم و تعداد جلدها  - 4

  . مشخصات كتاب براساس تعداد صفحات و مقدمه كتاب - 5

   ILL: Illisterate:     مصور بودن كتاب بايد معين شود - 6

  cmقطر كتاب بر حسب  - 7

  كتاب ISBNشماره  - 8
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  منابع علمي: بخش هفـتم
  منابع علمي اوليه - 1

  منابع علمي ثانويه - 2

باشد و منابع ثانويه، منابعي هستند  منابع اوليه كه حاوي منابع علمي و اطالعات علمي دست اول مي    

آوري و پـس از تنظـيم    اند جمع دهكه اطالعات علمي انجام يافته در طول چندين سال كه قبالً منتشر ش

اين منابع مربوط به پژوهش خاص و محدود نمي شود به عبـارتي از تركيـب و   . شوند دوباره منتشر مي

  .آيد تلفيق منابع اوليه به وجود مي

  منابع اوليــه) 7-1

  :شوند منابع اوليه بر چهار نوع تقسيم مي

                                              Periodicals       ها  ادواري) الف

  .يابند ها انتشاراتي هستند كه در فواصل زماني معين و مشخص انتشار مي ادواري

  Abstractsها                                                چكيده) ب

  . باشند هاي جاري است كه حاوي رفرانس آنها نيز مي اي از تحقيقات و پژوهش حاوي خالصه

  ها  رساله )ج

  .اند حاوي اطالعات وسيع و دقيقي هستند كه در زمينه معيني انجام يافته 

  هاي فني و علمي  گزارش) د

نظيـر ناسـا يـا مراكـز     . شود ها و موسسات علمي و پژوهشي منتشر مي ها  از طرف سازمان اين گزارش 

ها حاوي مطالب دست اول  اين گزارش.    …هاي مواد و انرژي و انرژي اتمي ايران و يا مركز پژوهش

  .باشد و از اين رو داراي اهميت و ارزش علمي است مي
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  منابع ثانويــه) 7-2

در مجموع كتبي هستند كه در انواع و اشكال مختلـف نظيـر دايـره المعـارف فرهنـگ      : منابع ثانويه    

  .توانند منتشر شوند مي hand bookلغات، كتب جامع و 
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  Periodical      Publications تشارات ادواري        ان) بخش هشتم
. شـوند  بنا به اهميت  انتشارات ادواري در ادامه اين نشـريات بـا شـرح بيشـتري بررسـي مـي          

ها اين ضـرورت   هاي دانش شيمي و لزوم آگاهي سريع و مستمر دانش پژوهان از اين پيشرفت پيشرفت

تشارات ديگري تحت عنوان انتشارات ادواري در فواصل زمـاني  را به وجود آورد كه عالوه بر كتاب، ان

مباحثـات فلسـفي   : (ميالدي در كشور انگلستان تحت عنوان 1665اولين ادواري در . معيني منتشر شود

  )انجمن سلطنتي

Philosophical  Transaction  of the Royal  Society  
  .به چاپ رسيد

هاي  نشريه علمي به صورت مجله يا روزنامه در جهان به زبان 100تقريباً ) 1815( 19در اوايل قرن     

  .شد مختلف منتشر مي

و در  5000نزديـك رقـم بـه     20رسيد در اوايل قرن  1000تعداد اين نشريات به  19در اواسط قرن     

  .افزايش يافته است 30000حال حاضر به بيش از

تـوان   شود ولي عمدتاً به ترتيب زير مي نتشر ميها و موسسات مختلف م ها به وسيله ارگان ادواري) 8-1

  :بندي نمود جمع

  هاي علمي انجمن) الف

  آكادميهاي علوم) ب

  ) گران نظير انجمن شيشه گران يا ريخته(هاي تخصصي و صنفي  انجمن) ج

  Pergamonبرخي موسسات انتشاراتي بزرگ  نظير پرگامون ) د

   IUPACهاي علمي بين المللي نظير   سازمان) پ

  : انواع انتشارات ادواري) 8-2

  Journals                  مجالت ) الف
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  Bulletin                  بولتن)ب

  Annuals                  ها ساالنه) ج

  Review                  ها مروري) د

  Abstracts                  ها چكيده) پ

  انواع ديگر همانند فصل نامه) ز

  :انتشارات انجمن شيمي امريكا)  8-3

Journal of the American chemical  Societuy.( JACS)  
  .اين مجلة عمومي انجمن شيمي آمريكا است

Exp.  J.Am.chem, Soc., 90 450 (1991)  

شود و هر شـمارة   شماره آن منتشر مي  26شروع به انتشار كرده و هر سال  1872اين مجله از سال     

د نوشـتن اسـم نويسـنده    در مـور . شـود  گفته مي Volumeتا،  26و به كل مجموعه  Numberآن را 

معمول اين است كه اسم فاميل و سپس اسم كوچك نوشته شود و معموالً به جاي نوشـتن اسـم كامـل    

  .نويسيم حرف اول اسم كوچك را مي

Example  →Nory .A  
يمي از جمله مجلة   ش. كند محالت تخصصي مختلفي منتشر مي JACSانجمن شيمي آمريكا عالوه بر 

  .فيزيك –

The Journal of physical- chemistry  
شـد و در   در شروع هر ماه يك شماره از اين مجله منتشـر مـي  . شود منتشر مي 1896اين مجله از سال 

  .شود شماره منتشر مي 24شود، بدين ترتيب در هر سال جمعاً  شماره منتشر مي 2حال حاضر هر ماه 

   The Journal of Organic chemistry             مجله شيمي آلي
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در ابتدا ماهنامـة يـك شـماره و در حـال حاضـر دو      . شروع به انتشار كرد 1936اين مجله از سال     

شود، اين مجله حاوي مطالبي، در زمينة شيمي آلي محض به ويژه سنتز مـواد و   شماره در ماه منتشر مي

  .آلي استشيمي و فيزيك آلي خصوصاً در مورد شناسايي و تشخيص مواد 

  Inorganic chemistry    : مجله شيمي معدني

شـد و در   شروع به انتشار كرده است، در آغاز ماهانه يك شماره منتشر مي 1962اين مجله از سال     

  .شود حال حاضر ماهانه دو شماره منتشر مي

ر كـرده  شروع به انتشا 1947از سال  Analtical chemistryاين مجله با نام : مجله شيمي تجزيه

 Analyseولي عالوه بر مجلة مذكور مجالتي تحـت عنـوان        . شود و هر ماه يك شماره منتشر مي

Review  and Lab  guide شود منتشر مي.  

يكي از مجالت جالبي است كه توسـط    Journal of chemical Education: مجلة آموزش شيمي

وع به انتشار كرده است و بـه صـورت ماهانـه    شر 1924شود و از سال  انجمن شيمي آمريكا منتشر مي

در ضـمن دسـتور   . هـاي شـيمي اسـت    شود و حاوي مقاالت كوتاه و آموزنده در تمـام زمينـه   منتشر مي

  .گردد هاي مربوط به آن نيز قيد مي كارهاي عمليات آزمايشگاهي و آموزش

  Macromolecules  مجله 

شـد ولـي    ست و در هر دو ماه يك شماره منتشر ميشروع به انتشار كرده ا 1968اين مجله از سال     

  .گردد اكنون ماهانه يك شماره منتشر مي

انجمن شيمي آمريكا، عالوه بر مجالت مذكور در باال مجالت ديگري در زمينه بيوشـيمي و شـيمي       

  .كند پزشكي و غيره منتظر مي

  انجمن شيمي انگلستان) 4-8
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انگلستان تشكيل گرديد كه بعدها به علـت مشـكالت مـالي بـا     در اوايل قرن نوزدهم، انجمن شيمي     

  .انجمن علمي سلطنتي انگلستان ادغام گرديد و به اين ترتيب انجمن شيمي سلطنتي تأسيس شد

The Royalc society of chemistry 
  : بنام 1841منتشر شد كه در سال  Journal of chemical Soc: نشرية  1802در سال 

Procceding of  chemical society  
  .تغيير نام داد

  :تحت نام 1961و از 

Journal of the chemical Society. chemical Communication  
گـردد،   هاي شيمي مقاالتي كوتاه در حدود دو صفحه منتشر مي در اين مجله در تمام زمينه. منتشر گرديد

. گـردد  هاي كوتاه مدت نيز منتشـر مـي   هاي علمي و دوره ها و كنفرانس در ضمن اخبار مربوط به گنگره

ترين آنها به ترتيب زير  انجمن شيمي انگلستان عالوه بر محله فوق مجالت تخصصي نيز دارد كه عمده

  .هستند

1- Journal of chemical Society Dalton Transaction  
معـدني تـا شـيمي    گردد و از سنتز مـواد   اين مجله در زمينه شيمي معدني با تناوب ماهانه منتشر مي    

  .گردد فيزيك مواد معدني مطالب درج مي

2- Journal of chemical Society Fariedy Transaction (I)  
 (I),(II)كنـد ولـي اگـر بـه جـاي       اين مجله در زمينة مباحث مختلف شيمي فيزيك مقاله منتشر مي    

  .نمايد قاله  درج مينوشته شده باشد اين مجله صرفاً در مورد خواص ماده و تئوري كوانتومي م

3- Journal of chemical Society Perkin Transaction  (I)  
  )پركين اولين سنتزگر مادة رنگي بود(

قيـد شـود در مـورد شـيمي      (I)(II)اين مجله در زمينة سنتز مواد آلي و بيوشيمي است، اگر بجاي     

  .شود فيزيك آلي بحث مي

  Analystشيمي تجزيه  -3
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شود و حاوي اخبار علمي و مطالعات علمي در زمينة شيمي به ويژه شيمي  منتشر مي 1965از سال     

  )ماهانه. (تجزيه است

5- Chemistry in Britain  
  .شود اين مجله علمي و خبري نيز در انگلستان چاپ مي

  

  Pergamonانتشارات ) 8-5

  : اي تحت عنوان اقدام به انتشار مجله 1955اين انتشارات از سال     

Journal of Inorganic and Nuclear chemistry  
تغيير يافته و محتواي آن عمدتاً مربوط به شـيمي   Polyhedronنمود كه در حال حاضر اين مجله بنام 

  : اي با نام معدني و شيمي معدني آلي است، در زمينة شيمي آلي پرگامون مجله

Tetrahedron Letters كند منتشر مي.  

  .شود منتشر مي Talantaمجلة  در زمينة شيمي تجزيه

- Electrochemical Acta. 
- Journal of Electroanalyticals chemistry and interfacia. 
- Journal of Organometalic chemistry.  

  :مجالت مهم در زمينة شيمي كاربردي و مهندسي شيمي

- A. I. chem journal. 
- American Institue of chemical Engineering Journal. 
- Journal of water pollution control fedrotions. 
- Jorunal of oil and color chemistry Association. 
- Chemical Eng Science. 
- Industrial Eng chem.  
- Gas and Oil Journal 
- Journal of American water works Association. 
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  انتشارات ادواري در ايران) بخش نهم
شود و اين مجـالت از   ها منتشر مي ها، نهادها و دانشگاه ت علمي مختلفي توسط سازماندر ايران مجال 

هر چند سال يكبار توسط كميسيون خاصي كه در معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري  

گردنـد، آن نـوع از مجـالت كـه در ردة علمـي و       هسـتند ارزيـابي مـي   ) فرهنگ و آموزش عالي سابق(

  .اي برخوردارند د از اهميت ويژهپژوهشي هستن

  )وزارت فرهنگ و آموزش عالي(مجلة علوم جمهوري اسالمي ايران   -

  مجلة علمي دانشگاه شيراز -

  )جهاد دانشگاهي تهران(مجلة شيمي و مهندسي شيمي ايران  -

  مر و اخيراً با نام پليمر مجلة علوم و تنكولوژي پلي -

  مجلة پژوهشي دانشگاه اصفهان -

  لة محيط شناسي دانشگاه تهرانمج -

  مجله شيمي، مركز نشر دانشگاهي -
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  انواع مقاالت علمي و نحوة تنظيم آنها) بخش دهم
  : شوند كه اشكال عمدة آنها عبارتند از مقاالت علمي به چند نوع تقسيم مي

الت شـوند و داراي اصـ   اين مقاالت براي اولين بار در سطح جهاني مطرح مـي : مقاالت پژوهشي) الف

  .شود پژوهشي مي

اين مقاالت داراي محتوا همانند مورد قبل بودند ولي به صورت كلـي يـا    :مقاالت كوتاه پژوهشي) ب

  .شود كوتاه تنظيم مي

در مقاالت مروري موضوع مورد بحث به صورت پيوسته در چندسال اخير مـرور   :مقاالت مروري) ج

  .ه نويسنده متعلق استشود و تعداد قابل توجهي از مراجع بكار رفته ب مي

  .در تنظيم مقاالت نكات زير بايد رعايت شود

  ذكر عنوان مقاالت -1

  اسامي و نشاني دقيق نويسنده -2

  خالصه مقاله -3

  هاي كليدي واژه -4

  مقدمه و هدف -5

  )شامل مواد، دستگاه و روش آزمايش(بخش تجربي يا اصول نظري مقاله  -6

   نتايج حاصله -7

  بحث و تفسير نتايج -8

  گيري نهايي نتيجه -9

  شكر و قدردانيت -10
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  ها ها و جدول شكل -11

  منابع و مراجع -12
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  Chemical Abstract      هاي شيمي چكيده نامه) بخش يازدهم
ها و نيـز رسـاندن اطالعـات ثبـت      ها و پژوهش جويي هدف از انتشار چكيده نامة شيمي، هدايت پي    

ه نامة شيمي اين امر رساني چكيد سازمان اطالع. گران است شدة شيمي در بايگاني علوم بدست پژوهش

هـاي   ها و گـزارش  هاي ادواري، ثبت اختراعات، كتاب مهم را با نگاهي دقيق به تعداد بيشماري از نشريه

هايي كه به منظور درج در نشرية  اي براي تمام نوشته هاي نمايه ها و مدخل علمي و فني و تدارك مدخل

  .گيرد اند انجام مي چكيده نامة شيمي انتخاب شده

با وجود اين خود چكيده نامه . شود زبان گردآوري مي  50كشور به بيش از  150ب اين نشريه از مطال

اي بـزرگ از   به زبان انگليسي منتشر شده و بدين ترتيب نشـرية چكيـده نامـه شـيمي شـامل مجموعـه      

هـا  هـدف از نشـر تمـامي آن   . باشـد  نامه همـراه مـي   هايي است به نام چكيده كه با تعدادي نمايه خالصه

  .شان است هاي مورد عالقه دستيابي سريع افرد به مقاله

هـاي سـاليانه آن حـاوي تعـدادي      ها شـماره  آغاز شد، در آن سال 1907انتشار نشرية مذكور از سال     

بـالغ بـر          1960هـزار و در سـال    40ايـن رقـم بـه     1950در سـال  . هزار چكيدة شيمي بود 12كمتر از 

به يك  1990هزار و درس سال  450به   1980هزار و  در سال  210بيش از  1970هزار، در سال  100

  .ميليون رسيد

انجـام    كند تا مجموعة جامعي از مراجع مربوط به كاري كه در گذشـته  چكيده نامه به شما كمك مي    

بـه  هـاي مربـوط    هـاي مـروري يـافتن مقالـه     هاي جديد، يافتن مقالـه  يافته و در آگاهي دادن از پيشرفت

هـا و ثبـت اختراعـات و     چكيده نامه خالصة كوتاه و دقيقـي از مقالـه  . هاي خاصي اقدام نمايد نويسنده

مراجع دقيق آنها را خواهد داد تا بتوانيم تصميم بگيريم كه آيا نيازي به تدارك اسناد اصلي است يـا نـه   

  .استبعضي از مقاالت در اصل به زباني به غير از زبان انگليسي به چاپ رسيده 
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دهد تا ما از محتـواي آن مطلـع گـرديم و در بسـياري مـوارد همـين مقـدار         خالصه مقاله امكان مي    

  .كند اطالعات كفايت مي

  :اند، به قرار زير است نحوة توزيع متون مختلف شيمي كه در تهيه چكيده نامه مورد استفاده

  % 64نشريات 

 % 7هاي فني  گزارش

 % 7هاي تحقيقاتي  رساله

 % 7ها  صه مقاالت كنفرانسخال 

 % 7گزارشات 

  % 8ها  كتاب 

چكيده نامة شيمي دري است كه با گذشـتن از آن بـه دنيـاي از اطالعـات كـه در متـون شـيمي اسـت         

  .يابيم و براي گشودن اين در به كليدي نياز است دسترسي مي

  Indexها يا  و اين كليد چيزي نيست جز نمايه

  :ها عمدتاً عبارتند از نمايه

  Author Index            نماية نويسنده  -1

هاي جديد مقاله هايشان فهرست  در اين نمايه نام نويسندگان مقاله به ترتيب و حروف الفبا با شماره    

دانـيم در زمينـة بخصـوص كـار      توان كار پژوهشگراني را كـه مـي   ها مي با استفاده از اين نمايه. اند شده

  .كنند دنبال كنيم مي

  General subject Index                      :  امة موضعي عامنماية ن -2

ها، اصطالحات شيميايي، طبقات اجسام شيميايي و غيره است شما به ياري  نمايه نامة الفبايي واكنش    

  .پردازيم به جستجوي هر چيزي جز نام شيميايي خاص مي Indexاين 
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  Chemical Substances Index         :نمايه نامة مواد شيميايي -3

هـاي   اين نماية نامه به خاطر آنكه بايد ارقام به حروف و نظاير آن را كه ممكن است همگـي در نـام      

  .شيميايي وارد شود

 Indexتوانيم به   توان استفاده كرد، مي هاي ياد شده از چه عباراتي ميIndexبراي آنكه بدانيم در     

guide رجوع نماييم.  

  Key word Index          ليديهاي ك نمايه واژه -4

ها است به هر چكيده يك  اي سريع به محتواي موضوع چكيده هدف از اين نمايه فراهم كردن وسيله    

در . توان از عنوان يا محتواي چكيده بدسـت آورد  شود، اين كليد واژه را مي يا چند كليد واژه مربوط مي

ها را كه حداكثر تا پنج كلمـه را شـامل    ليد واژهشود كه ك حال حاضر از نويسندگان مقاالت خواسته مي

  .شود خود قيد نمايند مي

  Formular Indexنمايه فرمول      -5

ها به صورتي سـاده   شود كه فرمول تركيب معلوم باشد فرمول زماني از نمايه نامة فرمولي استفاده مي    

معدني نشانة عناصر به ترتيب الفـايي داده   در مورد تركيبات. شود داده  hillو بسته و با استفاده از نظام 

  :مثالً تركيب فسفات، نيترات، مركوريك. شود مي

Hg4(NO3)(PO4) 
Hg4NO7P  

نمايـه  . آينـد  در مورد تركيبات آلي نخست كربن، بعد هيدروژن و بعد ساير عناصر به ترتيب الفايي مـي 

ارزشمند اسـت كـه بـا تركيبـات داراي      هاي حلقوي كه اين نمايه نامه زماني قابل استفاده و نامة سيستم

  .هاي پيچيده سر و كار داشته باشيم، جهت استفاده از اين نمايه نامه به آموزش خاصي نياز است حلقه

  Patentنمايه نامه ثبت اختراعات يا  -6
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گردد، در ارجاع به شمارة مربوط و كشـور مربـوط از    اي ثبت مي هر اختراع جديد تحت شمارة ويژه    

  .شود اين امر در جزئيات خود كاري تخصصي منظور مي. گيرد نماية ثبت اختراعات صورت مي طريق

ايـن امـر مـا را قـادر     . اكنون مراكز چندي از طريق كامپيوتر به چكيده نامه شيمي دسترسي دارند هم    

يوتر مشكل و سازد تا جستجوها را سريعتر انجام دهيم و نيز جستجوهايي را كه بدون استفاده از كامپ مي

چكيده نامه شيمي هر دو هفته يكبار يعنـي   1962قبل از سال . اند با انجام برسانيم گاهي غيرممكن بوده

و در حال حاضر روزهاي دوشنبه هر هفتـه  . شد شماره و در مجموع يك جلد منتشر مي 26در هر سال 

هـا در دو جلـد    ارهو ايـن شـم  .شـماره در هـر سـال اسـت     52شود كه در مجمـوع   يكشماره منتشر مي

. گردد در حال حاضر هر شماره چكيده نامة شيمي شـامل هـزار و انـدي چكيـده اسـت      آوري مي جمع

  .هزار دالر است 17آبونمان ساليانه اين مجله حدود 

 80بخش برحسب موضـوعات عمـده تقسـيم شـده اسـت كـه در مجمـوع         5چكيده نامة شيمي به     

  .ها به ترتيب زير هستند بخش شود و هر يك از زيربخش را شامل مي

  ها شيمي درشت مولكول -3    شيمي آلي -2      زيست شيمي -1

  شيمي فيزيك و معدني و تجزيه -5    شيمي كاربردي و مهندس شيمي -4

زير بخش تشكيل شده است در زيربخش بيستم، موضـوع تـاريخ،    20اين بخش از  :زيست شيمي - 1

% 28شيمي ارتباط خاصي ندارد، اين بخش شامل آموزش و اسناد شيمي مندرج است كه با زيست 

  .باشد از مقاالت مي

مجمـوع دو  .دهـد   ها را تشكيل مي از چكيده% 12زيربخش بوده و  14اين بخش شامل : شيمي آلي - 2

هـاي فـرد    شود و معمـوالً داراي شـماره   بخش زيست شيمي و شيمي آلي در يك شماره منتشر مي

  .هستند

  .گيرد مقاالت را در بر مي% 14زيربخش است كه در مجموع  12 ها كه شامل شيمي درشت مولكول - 3
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  :شيمي كاربردي و مهندسي شيمي - 4

  .گيرد از مقاالت را دربر مي% 27زيربخش است و در مجموع  18اين بخش شامل 

  :شمي فيزيك،  شيمي معدني و شيمي تجزيه - 5

  . اين زمينه استمقاالت مربوط به % 19زيربخش تشكيل شده و  16اين قسمت در مجموع از    

هـاي زوج بـر ايـن     دهند كه شماره جلد را تشكيل مي 1در مجموع سه بخش سوم و چهارم و پنجم     

  .گيرد مجالت تعلق مي

  .شود زيربخش را شامل مي 80با   كل پنج بخش (Volume-2)در مجموع دو شمارة متوالي 
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  هاي اينترنتي پايگاه) بخش دوازدهم
هاي پژوهشي، همچنين رشـد سـريع    سترش دنياي دانش و فناوري و تنوع زمينهامروزه با توجه به گ    

فناوري اطالعات، نياز به مرجعي كامل و پايگاهي اطالعاتي با قدرت ارتباطي باال، كه دسترسـي بـه آن   

هـاي اينترنتـي شـكل     ساده و سريع باشد، بركسي پوشيده نيست و بر همـين اسـاس اينترنـت و شـبكه    

و ) Home Page(هـزاران صـفحه اصـلي      نش شيمي هم در اينترنـت صـدها پايگـاه،   براي دا. گرفتند

بايـد تـوان    ها مقاله و متن وجود دارد و هر شيميداني براي اينكه از جامعه جهاني عقب نماند مي ميليون

شبكه اينترنت به كمك رايانه و موتورهاي جسـتجو  . استفاده از اين منبع بزرگ اطالعاتي را داشته باشد

ذخيره نمودن و نيز چـاپ اطالعـات بـر روي كاغـذ بـه        نمودن، Loadساير امكانات از قبيل امكان  و

ها، خريد ابزار، مواد و  كنفرانس  كمك چاپگر، امكان دسترسي به انواع اطالعات علمي، فني، شغل يابي،

ي زيـادي در  هـا  همانطور كه گفته شد در اين شـبكه گسـترده پايگـاه   . را مهيا نموده است …وسايل و 

زمينه  دانش شيمي وجود دارد كه ذكر همه آنها مقدور نيست، با اين حـال در ايـن قسـمت بـه عنـوان      

  :پايگاه مهم در زمينه دانش شيمي يعني  3نمونه 

  ) ChemCenter(انجمن شيمي آمريكا   پايگاه - 1

  ) Royal Society of Chemistry(انجمن سلطنتي شيمي انگلستان   پايگاه - 2

  ChemWeb  پايگاه - 3

  . شود معرفي مي

  ) ChemCenter(انجمن شيمي آمريكا   پايگاه •
، سـازماني   ACSبا عالمت اختصـاري   American Chemical Societyانجمن شيمي آمريكا     

از كنگره آمريكا امتياز رسمي  1937تاسيس شد و در سال   1876است كه در سال ) و نه تجاري(علمي

هزار عضو شيميدان، مهندس شيمي و شاغل علـوم شـيميايي دارد و از    161اين سازمان . فعاليت گرفت

www.ShimiPedia.ir

http://www.shimipedia.ir


  ٤٠:  صفحه  متــون شيمــي
 

  
           

   

سـي و   ايـن انجمـن داراي دو اداره در واشـينگتن دي   . اسـت  بزرگترين انجمن علمي جهـان اين نظـر  

هـاي آمـوزش، عضـويت،     اي كه در واشينگتن واقع شده شـامل بخـش   اداره. كلمبوس در اوهايـو است

، بزرگتـرين و جـامعترين    (CAS)الي كه ادراه چكيـده نامـه شـيمي   در ح. شود مي …دفاتر ناشران و 

  . مرجع اطالعاتي شيميايي جهان، در كلمبوس واقع است

  .Washington D.Cادراه 
American Chemical Society, 1155 sixteenth, NW Washington DC,20036  

  Columbus, OHادراه 
2540 Olentangy, River Road, P.B.BOX 3012 Columbus, OH 43210 Fax: 614-447-37-31  

  :پايگاه روي اينترنت دارد كه عبارتند از 4انجمن شيمي  آمريكا  

1 - ChemCenter 

2 - Chemical Abstract Service(CAS) 

3 - ACS Publications 

4 - ACS Membership  

بـه عنـوان    http://www,chemcenter.orgبا نشاني  ChemCenterاز ميان اين چهار پايگاه     

در . هاي ديگر نيز فـراهم شـده اسـت    در اين پايگاه امكان اتصال به پايگاه. شود پايگاه اصلي شناخته مي

اين پايگاه شامل منابع و مطالـب متنـوعي   . اي به جامعه شيمي آمريكاست دروازه ChemCenterواقع 

همچنين در اين پايگاه . و صنعت و همچنين دانشجويان استبراي جامعه شيميدانان شاغل در دانشگاه 

بدين ترتيـب بـا عضـويت در ايـن     . براي اعضاي ثبت شده اين شبكه امكانات زيادي فرآهم شده است

  :مند گرديد توان از امكانات زير بهره پايگاه مي
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1- ScienceNow :يكـايي  يك سرويس خبري روي شبكه؛ از مجله سـاينـس كه از طرف انجمن آمر

بـا عالمـت اختصـاري     American Association For the Advancementپيشـبرد علـوم يـا    

AAAs شود منتشر مي.  

2- NextWave :ها اي براي دانشمندان جوان در همه زمينه هاي حرفه اخبار و حمايت.  

3 -  ChemistryNews :   اخبار تازه مطبوعات جهان در زمينه دانش و صنعت شيمي كـه خبرگـزاري

  .ر آن را گردآوري كرده استرويت

هـاي   توان بدون بازگشت به صـفحه اصـلي بـه ديگـر بخـش      از نكات جالب اين پايگاه آن است كه مي

  . پايگاه سر زد

  ) Royal Society of Chemistry(انجمن سلطنتي شيمي انگلستان   پايگاه •
ي در اين كشـور شـناخته   انجمن سلطنتي شيمي انگلستان به عنوان بدنه اصلي و رهبر پژوهشي شيم    

هزار عضو شاغل در دانشگاه و صـنعت يكـي از بزرگتـرين     46اين انجمن با داشتن بالغ بر . شده است

تـرين و بـانفوذترين  مؤسسـات      انجمن سلطنتي شـيمي در واقـع از برجسـته   . مراكز علمي جهان است

ارتبـاط ميـان    ايـن جامعـه علمـي نقـش اساسـي در     . شـود  مستقل علمـي در انگلسـتان محسـوب مـي    

هـاي جهـاني،    هـايي ماننـد همـايش    پژوهشگراني كه از يكديگر خبر ندارند از طريق مجـالت و برنامـه  

  .كند ها ايفا مي ها و كارگاه انديشي هم

آورد با شش بخش  هاي صنعتي و دانشگاهي گرد هم مي ها كه شيميدانان را با پشتوانه اين گردهمايي    

ش بخش هفتاد زير گروه را كه هر كدام روي يك زمينه خـاص شـيمي   اين ش. شود علمي سرپرستي مي

  .شود متمركز شده است؛ شامل مي

ايـن انجمـن   . كنـد  هاي آموزشي انجمن امكاناتي را هم براي دانشجو و هم براي استاد فراهم مي فعاليت

هـاي   مـك عنوان افتخاري، جايزه و مـدال بـه شـيميداناني كـه ك     40براي تشويق فعاالن شيمي بيش از 
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كنـد و   برخي از اين جوايز را صـنعت حمايـت مـي   . دهد اند، ارائه مي بزرگي در پيشرفت پژوهش كرده

اين انجمن همچنين مدارك معتبر شيمي و علوم مربـوط را در  . بعضي ديگر ويژه شيميدانان جوان است

هاي جهاني به  زمونگفتني است انجمن سلطنتي شيمي از طريق آ. كند هاي انگلستان ارزيابي مي دانشگاه

  . كند افراد برگزيده، مداركي را براي كار در زمينه شيمي اعطا مي

هاي اطالعاتي را منتشر  ها و مجالت و پايگاه انجمن سلطنتي شيمي همچنين گستره وسيعي از كتاب    

انجمن سـلطنتي شـيمي   . شود ها صرف و گسترش دانش شيمي مي درآمد حاصل از اين فعاليت. كند مي

اي و اطالعـاتي   زرگترين منابع شيمي و علوم وابسته را در انگلستان در بانك اطالعاتي و مركز كتابخانهب

كاركنـان ايـن انجمـن از    . شود، گردآوري كـرده اسـت   هزار كتاب مي 20مجله و  2000خود كه شامل 

  .دها هستن هاي اعضا و سازمان پاسخگوي پرسش) e-mail(نگار طريق تلفن، درونگار و پيام

  .اين انجمن دفاتري در شهرهاي لندن و كمبريج دارد

هـا،   هـاي تحصـيالت و شايسـتگي    و بخـش   Chemistry in Britain شامل مجلـه  لنـدندفتر     

  . روي شبكه اينترنت است RSCها و پايگاه  اي، همايش هاي رسانه هاي علوم، ارتباط فعاليت 

هـا و    هـاي اشـتراك اعضـاء، درخواسـت نامـه      مركـز انتشـارات انجمـن و بخـش     كمبـريج  دفتـر      

  . شود هاي محلي را شامل مي فعاليت ها، عضوگيري و  شايستگي

نكتـه جالـب    . را وارد نماييـد   http://www.rsc.orgبراي ورود به اين پايگاه كافي است نشاني     

، صفحه كوچـك ديگـري   Home Pageفحه اصلي يا پايگاه مذكور اين است كه به محض مشاهده ص

اين صفحه در واقع جستجوگري قوي است كه طراحان اين پايگاه . شود باز مي FastFinderهم با نام 

شود اين صفحه هيچگاه بسته نشـود و در   پيشنهاد مي. اند آنرا به صورت جدا از صفحه اصلي تعبيه كرده

شود تا در صورت نياز بتـوان بـه سـرعت و سـهولت از آن      صورت تمايل به پايين صفحه مانيتور منقل

  .استفاده كرد
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  ChemWeb  پــايگــاه •
اسـت كـه دفتـر آن در انگلسـتان      ChemWebهاي قوي در زمينـه شـيمي، پايگـاه     از ديگر پايگاه    

تواننـد از   اعضـا مـي  . اي براي شـيميدانان جهـان اسـت    در واقع باشگاهي شبكه ChemWeb.باشد مي

هـاي اطالعـاتي    عنوان مجله معتبر همراه با مقاالت كامـل و مجموعـه بانـك    211اي با  كتابخانهمزاياي 

  .مند شوند شيميايي قابل جستجو بهره

  :شود امكانات اين پايگاه همچنين موارد زير را شامل مي

  ها تقويم كامل همايش - 1

  راهنماي مشاغل شامل صدها آگهي استخدام و آماده به كار - 2

  افزار و وسايل آزمايشگاهي ، نرممركز فروش كتاب - 3

عضويت در اين باشگاه و جستجو در آن رايگان است، ولـي ديـدن مقـاالت كامـل برخـي ناشـران           

هنگامي كه اين پايگاه شروع به كار كرد گروه فعلـي شـاغل   . مستلزم پرداخت پول يا حق اشتراك است

ن مهم زده بودند و هـم اكنـون   دست به اي MDL Information Systemsدر اين پايگاه و شركت 

خواهرخوانـده   BioMedNet. اسـت  Elsevier Scienceنيز اين پايگاه به صورت متمم متعلق بـه  

  .اين پايگاه است

هاي پزشكي آمده  شناسي و پژوهش اطالعات و امكانات مربوط به زيست  BioMedNetدر پايگاه     

وظيفه نظارت فنـي ايـن پايگـاه را بـر      هم اكنون نيز MDL Information Systemsشركت . است

قسمت مركز خريد اين پايگاه را نيز در ) منبع اينترنتي محصوالت علمي( SciQuestپايگاه . عهده دارد

  .خود پذيرفته است

هـا و   شود كه دنياي اينترنـت بسـيار وسـيع و گسـترده اسـت و هـر روز پايگـاه        در پايان خاطرنشان مي

  در اين جا . شود و بنابراين الزم است اطالعات هميشه به روز باشد مي امكانات نويني بر آن افزوده
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كه سيد حسين اويني نوشته )) CDهاي اينترنتي شيمي همراه با  مرجع سايت: ((به عنوان نمونه كتاب

به وسيله انتشارات فيض دانش به چاپ رسيده و نيز منابع و مراجـع ديگـري كـه بـه معرفـي اينگونـه       

كتاب مذكور و ساير منابع مشابه بـا معرفـي   . گردد اشاره مي مجله شيميدازند، از جمله پر ها مي پايگاه

  .نمايند هاي مورد نياز را فراهم مي ها و ساير امكانات، دسترسي به داده انواع سايت
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