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  مقدمه:

فهرستنويسي پيش از انتشار (فيپا) عبارت است از فهرستنويسي توصيفي و تحليلي كتاب پيش از انتشار و درج آن در صفحه 

  .يا صفحه شناسنامه همان كتاب حقوقي

به منظور امكان فرآيند درخواست و صدور فيپا از طريق اينترنت در كتابخانه هاي  (ECIP) صدور فيپاي الكترونيكيها پيش از سال

ر كشور ما نيز كنگره آمريكا، كتابخانه بريتانيا ، كتابخانه هاي ملي كانادا و كتابخانه هاي ملي اكثر كشورهاي دنيا آغاز شده است. د

طرح صدور فيپاي الكترونيكي به اجرا درآمد و هم اكنون ناشران تنها از طريق سايت، درخواست خود را به  1386از اواخر سال 

  .هاي منتشره خود فيپا دريافت مي نمايندواحد فيپا ارسال مي كنند و از اين طريق براي كتاب

  پذيرد: ر انجام ميفهرست نويسي پيش از انتشار به منظور اهداف زي

  يكدستي و هماهنگي فهرستنويسي و سازماندهي كتب در سطح كشور .1

  تسهيل امر فهرستنويسي توسط كتابداران در تمامي كتابخانه ها .2

  جلوگيري از انجام كار تكراري .3

  افزايش سرعت بازيابي منابع در كتابخانه ها .4

  اطمينان از صحت و درستي آن .5

  مكان، زمان، انسانينيروي   ،صرفه جويي در بودجه .6

  تسريع امر اشاعه اطالعات .7

  تسهيل در ايجاد شبكه هاي اطالعاتي و درواقع اشتراك اطالعات كتابشناختي در سطوح ملي و بين المللي .8

  افزايش سرعت گردش اطالعات .9

  

  الكترونيكي مراحل درخواست فيپا

وارد سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي  http://opac.nlai.irبايست از طريق آدرس الكترونيكي ناشرين و كاربران محترم مي

  جمهوري اسالمي ايران شده و گزينه درخواست فيپا را انتخاب نمايند.

  



  

  

ن شناسه كاربري و رمز كاربر بايد ايبراي درخواست فيپاي الكترونيكي، بعد از دريافت شناسه كاربري و رمز عبور از واحد فيپا ، 

  عبور را در كادر مشخص شده وارد نمايد.

  

  

  

  

  



  باشد:مدارك درخواستي براي اخذ فيپا شامل موارد زير مي

   پرسشنامه فرم تكميل.1

  

  نمونه فرم پرسشنامه براي اشخاص حقيقي

  

  

  



  

  نمونه فرم پرسشنامه براي اشخاص حقوقي

  

  

  منابع فهرست و كتاب متن مطالب، فهرست پيشگفتار، مقدمه، حقوقي، صفحه عنوان، صفحه  :شامل كتاب فايل الحاق .2

  

  يخارج منابع از شده اقتباس يا شده ترجمه كتابهاي براي كتاب اصلي عنوان صفحه اسكن. 3

  



  .گردد تكميل كامل طور به و صحيح بايد پرسشنامه فرم : تبصره

  .است الزامي ايراني پديدآورندگان ،)فوت صورت در( وفات و تولد سال درج :تبصره

 ش،يهما نام. ( است الزامي همايش، به مربوط كامل اطالعات ارسال باشدمي...  و همايش به مربوط كتاب صورتيكه در :تبصره

  )يبرگزار خيتار ،يبرگزار محل

  .گردد اعالم د،يجد چاپ در شده جاديا راتييتغ و يقبل شيرايو اي چاپ كامل اطالعات است الزم كتاب، ويرايش صورت در :تبصره

 در مجزا صورت به كتاب صفحات شماره حتما. است شده يگذارشماره گوناگون يهاصورت به كتاب، شمار صفحه چنانچه  :تبصره

  .ستين يالزام يجلد يهاكتاب يبرا صفحه شماره ارائه. گردد ليتكم پرسشنامه فرم قسمت

  .گردد اعالم كتاب يشنهاديپ موضوع شود،يم منتشر يديجد موضوع در كتاب كه يصورت در :تبصره

  

فايل مورد نظر انتخاب و با زدن كليد  brows eبعد از وارد  شدن به صفحه مورد نظر فرم پرسشنامه تكميل و با استفاده از گزينه 

  گردد. يك كد رهگيري براي كاربر ارسال ميگردد. پس از انجام مراحل فوق تاييد و تأييد مجدد ارسال مي

  نويسي مجدداً انجام شود:ت فهرستبايسالزم به توضيح است كه در موارد زير حتما مي

 تغيير عنوان 

 ) كم يا اضافه شدن تغيير نام مترجم (

 )تغيير نام ناشر ( كم يا اضافه شدن

 )كم يا اضافه شدن تغيير در سلسله انتشارات يا فروست (

  )تغيير تعداد صفحات ( كم يا اضافه شدن

 )ويرايش كتاب (چاپ دوم به بعد

  تغيير در قطع كتاب

  

  

  

  

  

  

  

 به ايران اسالمي جمهوري ملي كتابخانه و اسناد سازمان سوي از شده تاييد برگه فهرست چاپ

 براي عنوان صفحه پشت در يا كتاب شناسنامه يا حقوقي صفحه در كتابشناسي، شماره همراه

 ملي كتابخانه و اسناد سازمان با هماهنگي بدون آن متن در و باشد مي الزامي هاكتاب كليه

 .شود داده تغييري هيچگونه نبايد ايران اسالمي جمهوري



  

 چاپ ديگري ناشر توسط قبال كه هايي كتاب براي ؛ كاري؛ روز 3 چاپ تجديد هاي كتاب برايمدت زمان تحويل فيپا  �

  باشد. مي كاري روز 10 حداكثر نخست چاپ هاي كتاب براي و كاري روز 5 باشد شده

پ اول كتاب مورد استفاده كتاب هايي كه دقيقا تجديد چاپ قبلي هستند، با توجه به اينكه پيشينه فهرست نويسي چا �

 .گيرد، نيازي به دريافت فيپاي جديد ندارندقرار مي

 .دريافت شابك قبل از ارسال درخواست فيپا الزامي است �

هاي درسي، فيپاي مختصر(شامل سرشناسه، عنوان، مشخصات ظاهري، شناسه طبق تصميم اتخاذ شده، براي كتاب  �

 .شودو شماره كتابشناسي ملي) صادر مي افزوده

ها دارد، الزم است در فيپاي آنو ناشر قصد اعمال اصالحاتي را   اند (چاپ اول)هايي كه هنوز به چاپ نرسيدهكتاب �

 .واحد فيپا ارسال گردد درخواست اصالح توسط ناشر با پست الكترونيكي به

 بند قبلياطالعات مندرج در  بر عالوه جديد ناشر درخواستي از ناشر ديگري واگذار شده است، الزم است  فيپاي  چنانچه �

 .نامه واگذاري از ناشر اول را (ممهور به مهر همان ناشر)، ارائه دهد

  .اي جديد نيستشود، نياز به دريافت فيپرقمي تبديل  13در صورتي كه در چاپ بعدي كتاب، شابك ده رقمي به  �

 

تصوير نامه درخواست اصالح مهمور به مهر ناشر، صفحه عنوان و صفحه  اقالم مورد نياز جهت اصالح فيپاي صادر شده :

  ).صفحه انتهايي 30صفحه ابتدايي و  30شناسنامه اصالح شده و فايل نهايي كتاب ( 

  :درخواست فيپاي منابع غير كتابي

غيركتابي دسته اي از منابع اطالعاتي هستند كه در قالب ها و محمل هاي متنوعي غير از كتاب، پيايند، نسخه خطي و سند منابع 

 ديده مي شوند. (اسامي منابع غيركتابي در فرم فيپا ذكر شده است)؛

 د؛شو اطالعات منابع غيركتابي مانند ساير منابع اطالعاتي دربانك كتابشناسي ملي ايران ثبت مي

ايجاد پيشينه كتابشناسي اين منابع، در بانك اطالعاتي كتابخانه ملي ايران و به بيان ديگر فهرستنويسي پيش از انتشار (فيپا) 

 شوند؛ هاي خاص خود فهرستنويسي مي براساس استانداردهاي موجود است و هر يك از منابع به تناسب ويژگي

را  )بندي (ديويي و كنگره شماره ردهه ملي ايران براين اساس استوار است كه سياست فهرستنويسي منابع غيركتابي در كتابخان

 ؛دهد اختصاص نميبه اين دسته از مواد 

اند.  پيش از اينكه فيپاي منابع غيركتابي به شكل امروزي انجام شود، برخي از اين منابع در گذشته همانند كتاب فهرستنويسي شده

 ر يافته و به شكل فعلي تثبيت شده است؛اكنون روال فهرستنويسي آنها تغيي

و ارسال آن به همراه فايل   "فرم فيپاي منابع غيركتابي"در حال حاضر درخواست فيپا براي منابع غيركتابي از طريق تكميل 

 امكان پذير است؛ fipa@nlai.ir-nbmمنبع مورد نظر به نشاني 

 اعالم وصول مدارك دريافتي و اطالعات تكميل شده به پست الكترونيكي ناشران ارسال خواهد شد؛



پست الكترونيكي  الزم به ذكر است ارسال الكترونيكي فايل برخي منابع مانند نرم افزارها يا منابعي كه حجم بااليي دارند از طريق

  .فوق، امكان پذير نيست و الزم است همراه فرم تكميل شده از طريق مراجعه حضوري به واحد فيپا تحويل داده شود

  

  

 .انجام كليه امور فهرست نويسي پيش از انتشار(فيپا) به صورت رايگان مي باشد �

  

  ارتباط با فيپا: 

  

  021-88191132  و از طريق شماره تماس : fipa@nlai.ir   از طريق ايميل

  

  منبع:

 http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2743: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران به آدرس

 

  


