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Abstract 

Purpose: According to previous studies, Iranian publishers generally do not comply with national legal deposit 

laws and regulations due to the shortcomings in such laws and regulations. The purpose of this research is to 

explore the strengths and weaknesses of the mentioned laws and make some recommendation for improvements. 

Method: 20 Iranian legal deposit documents issued between  1905 and 2016 were reviewed using qualitative 

content analysis method. They were categorized and coded based on IFLA “Legal Deposit Framework” in 

MAXQDA  software. To ensure the validity of the analysis two faculty members and two students aware of the 

subject reviewed and endorsed the codes. To rate reliability, the percentage of agreement was calculated. 

Findings: Legal deposit rules and procedures in Iran are spelled out in several laws, regulations, ratified bills, 

and circulars. However, the term “legal deposit” has appeared only in one document while “Comprehensiveness” 

and “depository” exist in all the documents reviewed. The elements of “origin of the publication”, “depositor”, 

and “number of copies” to deposit are mentioned in 19. National Library and Archives of Iran is the depository 

in 13, and 2 copies of each publication as the minimum number to be deposited is mentioned in 16. The element 

“time of deposit” has appeared by the words like “immediately” or “after binding” in 9 documents. That leaves 

the actual time of deposit ambiguous. Free deposit has been mentioned in only 4 documents. Music scores, 

Iconographic material, online publication, and audio-visual material are not mentioned at all. Also, depositing 

appropriate accompanying material of online and offline electronic publication  (e.g., software) is not addressed 

in the document relating deposit of electronic publications.  No penalty for non-compliance is predicted in 19 

documents studied. 

Conclusion: The mere existence of legal documents for the deposit of publications shows that cultural 

custodians and librarians have been aware of the importance of collecting national publications. Now, there is a 

need to have a law for online publications too. Also, according to “Legal Deposit Framework” of IFLA, a law 

for legal deposit should include a penalty structure for non-compliance; something which is missed in the 19 

documents reviewed. In addition, none have addressed access and copy right condition for deposited material. 

Since the main goal of legal deposit is to preserve national and cultural heritage of the nation and make them 

accessible now and in the future, in addition to ascertain the place of preservation and protective facilities and 

security, the law must address the issue of making copy from the deposited materials. 
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 دهیچک

شود و ضعف قانون ازجمله دالیل آن است. در این پژوهش، نقاط  شده، واسپاری قانونی منابع در ایران کامل اجرا نمیانجام های پژوهشبراساس  هدف:

 شود. ها ارائه میو پیشنهادهایی برای اصالح آن  تحلیلقوت و ضعف متون قانونی واسپاری منابع براساس چهارچوب واسپاری پیشنهادی ایفال 

 1284بررسی متون قانونی از روش تحلیل محتوای کیفی و از رویکرد قیاسی استفاده شد. جامعۀ آماری را متون قانونیِ مصوب از    برای  شناسی:روش 

افزار  بندی و در نرممدرک قانونی )واحد تحلیل( با استفاده از اجزای »چهارچوب واسپاری قانونی« ایفال مقوله 20دهد.ش تشکیل می1395ق( تا  1323)

علمی و نیز دو دانشجوی آشنا به موضوع کدها را مرور کردند و نظراتشان  کدگذاری شد. برای سنجش روایی دو نفر از اعضای هیئت یو.دی.ایک. مکس

 اعمال شد. برای سنجش پایایی از روش درصد توافق استفاده شد. 

کار در ایران مطرح شده است. واژة »واسپاری« فقط در یک مدرک به  نامه، مصوبه و بخشنامهها در قالب قانون، آیینمفهوم واسپاری طی سالها:  یافته 

مدرک ذکر   19ها« در  های »اصالت آثار«، »واسپارنده« و »تعداد نسخههای »جامعیت« و »مؤسسۀ واسپاری« در همۀ مدارک، مؤلفهبرده شده است. مؤلفه

مدرک    9ک واسپاریِ حداقل دو نسخه ذکر شده است. ذکر زمان واسپاری در  مدر  16مدرک کتابخانۀ ملی است. در    13شده است. مؤسسۀ واسپاری در  

نیز    4بودن واسپاری، که فقط در  وضوح ذکر شود. رایگانبا عباراتی مانند »بالفاصله« و »بعد از صحافی« ابهام دارد و الزم است به مدرک ذکر شده، 

به باید  که  است  مهمی  شود.  مسئلۀ  ذکر  قانون  متن  در  شمایلنتصراحت  موسیقی،  متون های  در  شنیداری  ـ  دیداری  منابع  و  برخط  انتشارات  ها، 

ایران ذکر نشده قانونی  نرمواسپاری  برخط و غیربرخط، ازجمله  الکترونیک  انتشارات  منابع ضمیمۀ مناسب  باید  بازخوانی آن  افزاراند. همچنین  نیز  ها، 

 مصوبۀ واسپاری انتشارات الکترونیک نادیده گرفته شده است. همراه این منابع واسپاری شود. این مسئله در 

نشان می وجود مصوبهگیری:  نتیجه  زمان  منابع در طول  انواع  برای  با واسپاری  از اهمیت گردآوری های مرتبط  کتابداران  دهد که مسئوالن فرهنگی و 

بوده آگاه  منابع  واسپاری  و  غیرمکتوب  و  مکتوب  زمانمیراث  در  و  مخاند  کردههای  قوانین تالش  تصویب  برای  تصویب   اند.تلف  نیز  درحال حاضر 

  ای برای واسپاری انتشارات برخط ضروری است. قانون واسپاری باید ضمانت اجرا داشته باشد و برای ناقضان باید جریمه درنظرگرفته شود؛ درمصوبه

به منابعی که واسپاری میشخصشده چنین شرطی برای ناقضان مطرح نشده است. همچنین منوزده مدرک بررسی شوند و  نبودن چگونگی دسترسی 

داری از میراث فرهنگی و ملی هر کشور و  حفاظت و نگههای این مدارک است. هدف اصلی واسپاری  ها در متن قوانین ازجمله کاستیحق مؤلف آن

بنابراین باید عالوهدسترس برای استفاده در زمان حال و آینده است؛  داری و امکانات حفاظتی و امنیتی آن در متن  بر توصیف مکان نگهپذیرکردن آن 

  ویژه منابع الکترونیک برای حفاظت و یا مهاجرت منابع و رابطۀ آن با حق مؤلف ذکر شود.قانون، اطالعات الزم دربارة تهیۀ نسخۀ کپی از منابع به

 ایفال، سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، تحلیل محتوا قانون واسپاری، چهارچوب واسپاری قانونی، : هاکلیدواژه

 ی پژوهش :مقاله  نوع

 22/05/1401: رشیپذ ؛20/05/1401 :اصلحات نیآخر افتیدر ؛18/04/1401: افتیدر خیتار

  براساس   یتی حاکم  اسناد  یمحتوا  لیتحل:  رانیا  در  یقانون  یواسپار  (.1401)  برزیفر  ،ی خسرو  د،یسع   ،یآباد ف یشر  ییرضا  ساناز،  ،یباغستان:  استناد
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10.30484/NASTINFO.2022.3268.2170

 

 

 سندگان ینو ©

 

 رانیا یاسالم یجمهور یمل کتابخانه و اسناد سازمان: ناشر

10.30484/NASTINFO.2022.3268.2170 Doi: 

mailto:srezaei@alzahra.ac.ir
https://dx.doi.org/10.30484/nastinfo.2022.3268.2170
https://dx.doi.org/10.30484/nastinfo.2022.3268.2170
https://orcid.org/0000000229404469
https://orcid.org/0000-0003-3113-2973
https://orcid.org/0000-0002-2938-9545




 
 فال یا یشنهادیپ  چهارچوب براساس  یتیحاکم اسناد ی محتوا لیتحل : رانیا در یقانون یواسپار 78

 

 فال یا یشنهادیپ  چهارچوب براساس  یتیحاکم اسناد ی محتوا لیتحل : رانیا در یقانون یواسپار

 

 فال یا یشنهادیپ  چهارچوب براساس  یتیحاکم اسناد ی محتوا لیتحل : رانیا در یقانون یواسپار

 

 

 مقدمه
  ی و فرهنگ  یفکر  راثیم  حفاظت   و  یگردآور  یبرا  «یواسپارقانون »  ت یتحت حما  یمل  یهامؤسسه  که  است   قرن  ششاز    شیب

موجب آن افراد حقیقی یا حقوقی که اثری را   ای قانونی است که بهواسپاری مصوبه».  اندکرده  تالش  هاملت   رمکتوبیغمکتوب و  

ملی تحویل    ۀهای ملی واسپاری نظیر کتابخانآن را به مؤسسه ۀاند، موظفند یک یا بیش از یک نسخهای متعدد منتشر کردهدر نسخه

 یآن برا  رکردنیپذدسترس  و  کشور  هر  یمل  و  یفرهنگ  راثیم  از  یدارنگه  و  حفاظت   قانون  نیا  از  هدف(.  1385  ،انیکاتوز)  «دهند

آ و  حال  زمان  در  فرانسه،    شتریب  دراست.    ندهیاستفاده  ازجمله  آفر  ،یاندونز  ونان،یکشورها    اریمع  سوئد  و  ،یجنوب  یقاینروژ، 

  داوطلبانه   یواسپار  یهانامهموافقت   باآن    یمل  یواسپار  ۀاز هلند که مجموع  ریغبه)  است   شده  منتشر  یواسپار  قانون  در  یواسپار

  در   یواسپار  مثالً  ست؛ا  یگری د  قانون  از  یبخش  یواسپار  گر،ی د  یکشورها  در.  (شود یم  یگردآور  ناشران  و  یمل  ۀکتابخان  نیب

.  ست هاقانون کتابخانه  از  یبخش  1ی تاسمان  رد  و  یمل  ۀکتابخان  قانوناز    یکانادا و ژاپن بخش  در  ،قانون حق مؤلف  از  یبخش  ایاسترال

منابع    افت یدر   یکه برا  یایمل   ۀمؤسس  (.Lariviere, 2000)  است   3حکم   ایو    2فرمان  شکل  به  قانون  زین  هیجرین  و  کوبا،  ،یلیشدر  

(،  و باهاماس لسنگا) یمل یوهای آرش(، نژاپ) مجلس ۀکتابخان(، فرانسه مانند) کشورها  یمل ۀکتابخان اغلب شودیمانتخاب  یواسپار

 . (Lariviere, 2000) است ( ت ی کو )  دانشگاه یمرکز یهاکتابخانه از یکی ندرتبه و(، و غنا   چاد)  یدولت یهاکتابخانه از یکی

  ؛شودیم  فیتعر  ی امنابع کتابخانه  منزلۀکه به  است  ی انتشارات  ،یمل   ی واسپار  ۀمجموع  اساسدارند    ی که قانون واسپار  ییکشورها  در

تا    .رهیغ  و  ها،جزوه  بروشورها،  ها،نقشه  ،یقیموس  یچاپ  یهانت   ها،لمی کروفیم  ها،روزنامه   مجالت،  ها،کتاب  از  نداعبارت  منابع  نیا

ازجمله کانادا، دانمارک، فنالند،   ؛در نظر گرفته بودند  نشانیدر قوان  زیرا ن  کیاز کشورها انتشارات الکترون  یتعداد کم  ،2000سال  

  یبرا  4«تالیجید  راثیم  حفاظت   ی برا  یی راهنماها»در    2003در    ونسکوی که    یزمان  از  (.Lariviere, 2000)  ژاپن  و   فرانسه،

  ن یدر قوان  زیانتشارات برخط را ن  ک، یانتشارات الکترون  برعالوه  کشورها  از  یاریبس  داد،  هشدار  برخط  مستند  راثیم  دادنازدست 

  ا،ی تانیبر  ونان،ی   ا،ی اسپان  نروژ،  ا، ی استرال  ژاپن،   لند،یوزی ن  ؛اندکرده  اقدام  برخط  ی محتوا  ی دارنگه  و  حفاظت  یبرا  و  وارد  شان یواسپار

ا  سنگاپور  و   ا، یتالیا   کانادا، ا  .شمارند  نیاز  قوان  ر یمانند سا  ز ین  رانیدر  مقررات  نیکشورها  واسپار  یو  با    1284از    یقانون  ی مرتبط 

  یارشو   ر،یوز  نخست   ،یاسالم  ی شورا   مجلس  ران،یوز  ئت یه  ،یمل   یمجلس شورا  مانند  یمختلف  مراجع از    1395( تا  یقمر  1323)

بخشنامه    ایو    نامه،نییآ  ،یقانون  ۀحیاز قانون، ال  یا تبصره  ایو    هماد  قالب   در  یاسالم  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ،یفرهنگ  انقالب  یعال

 . وضع شده است 

 لهئمس انیب

(  1908)  ش1286  مصوب  مطبوعات  قانون  در  یرسم  طور  به  وش  1284  در  یررسمیغ  طوربه  بارنیاول  رانیا  در  منابع  یواسپار

مطرح هرچند  است.  شده  واسپارمطرح  ا   یشدن  در  خود    نیمنابع  زمان  در    است  بوده  ابتکارعمل   و   یشی اندتازه  ی نوعبهقانون 

  ت یرایکپ  قانون  ضمن  1912  در  بارنیاول  ،رودیم  شماربه  شرفتهی و پ  روزبهمنابع    یواسپار  نۀیزمکه امروزه در    ،ایدر استرال  ی)واسپار

 National Library of)  اندبوده  5المنافع مشترک   پارلمان  کتابدار  به   نسخه  نیبهتر  ارسال  به  ملزم  هاکتاب  ناشران  و  شده  مطرح

 
1. Tasmania 

2. Decree 

3. Ordinance 

4. Guidelines for Preservation of Digital Heritage 

5. The Librarian of the Commonwealth Parliament 



  1401 زیی، پا(3)33اطالعات  یو سازمانده یمطالعات کتابدار
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Australia, 2016  ،)پژوهش  .است   داشته   ییهایکاست  یواسپار  نیقوان  یاجرا واسپار  همۀ  دهندیم  نشان  ها چنانچه    ی منابع 

و    ،(1391)  یقاسم  ،(138۷)  یرف یص.  اندنبوده  بندی پا  یواسپار  مصوبات  یاجرا  به  مسئول  مؤسسات  و  هاو ناشران، سازمان  اندنشده

  ی مل  ۀرا در کتابخان  اتینشر  و  ، یکتاب  منابع  ،یرکتابیغ  آثار  یواسپار  قانون  یاجرا  یچگونگ  خود  یها در پژوهش  (1393)  اینیسپهر

  و   ،یچاپ  یهاکتاب  درصد  8/۷3  ،یرکتابیغ  آثار  پژوهش  ۀجامع  درصد  62/ 9  داد  نشان  هاپژوهش  نیا  جی نتا.  اندکرده  یبررس  رانیا

کتابخان  شدهیبررس  ی ندهایایپ  درصد  32   در   زین  ( 1399)  همکاران  و  یقاسم .  اندشده  افت یدر  ی واسپار  ق یطر  از   رانیا   یمل  ۀدر 

م  اندکرده  مشخص  خود  پژوهش نهادها   یبندی پا  زانیکه  پ  یناشران و  از    ی واسپار  ن یبه مصوبات و قوان  ندهایایمسئول    50کمتر 

را    رانیا   یمل  ۀوکتابخان  جهانبزرگ    ۀده کتابخان  یقانون  یواسپار  یهااست یس   ،خود  یدکتر  رسالۀدر    (1399)  یقاسمدرصد است.  

( الزامات  4  ؛ یواسپار  ییای( قلمرو جغراف3شمول منابع؛    ۀ دامن(  2  ها؛ هیها و رو( روش1در چهار بخش    یوارس  ۀاهیبا استفاده از س 

 ندارد  وجود   یمدون  است یس  ران،یدر ا  کهنشان داد    ها افتهی کرده است.    یبررس  یقیتطب  ةو ی و به ش  ی فیک   کرد یبا رو  ،یو قانون  یحقوق

  .است   نشده  یگذاراست ی س  منابعگوناگون    یهاقالب   یواسپار  یو برا   ست یکامل برخوردار ن  ت یاز جامع  ،شده  نیتدو  یقانون  اگر  ای

  بااست تا    رآنب   حاضر  پژوهش.  انددانسته  ی واسپار  ناقص   یاجرا  سبب   را   یواسپار  مصوبات   و  ن یقوان  ضعف  فوق   یهاپژوهش

 هاآن  نقاط قوت و ضعف  ،فالیا  یشنهادیپ  «یقانون  یواسپار  ارچوبهچ»   براساس  رانیدر ا  یواسپار  یمتون قانون  لیو تحل  یبررس

 . اصالح ارائه دهد یبرا  ییشنهادهایو پ کند مشخص را

 فل ی ا یشنهادیپ قانونی یواسپار ارچوبهچ

  درحکم از آن    بتوان  تاشد    شنهادیپ  یواسپار  یمدل قانون  سینو ش یپ  یۀته  ،سیپار  19۷۷  1ی مل  یهایشناسکتاب  یالمللنیب  ةکنگر  در

  ارتباط  و   یواسپار  نیقوان  خود  پژوهش  در 2الن  ن یج  ن یبنابرا  . کرد  استفاده   یمل  ی کتابشناس  کنترل  در  عضو   یکشورها  ی برا  هیپا

  لند،یوزی ن  ا،یتانیبر  فرانسه،  کانادا،  ک،یبلژ   نیقوان  از   ،یتوجه به اهداف واسپار  ضمن  اوکرد.    یبررس  یواسپار  را با  مؤلف  حق  قانون

  یکا یآمر  نروژ،  ا، یتالیا   ونان،یدانمارک،    ش،یمانند اتر  ییکشورها  ن یقوان  به  ز ین  یموارد  درو    کرد  استفاده  کایآمر  و  سوئد،  ا،یاسپان

  با  مرتبط سپس  و  یمرتبط با منابع چاپ نیابتدا قوان النپرداخت.  یی ای آس یکشورهاو   ، سابق یشورو ریاتحاد جماه   ،یرومان ، یجنوب

غ عنوان    الن  پژوهش  ونسکو ی  ، 1981  سال  در.  کرد  یبررس  را   یداریشنـ    یدارید   منابع  و  ها لمیکروفیم  رینظ  ی رکتابیمنابع  با  را 

  داده   اختصاص  خوان«نیداده ماش  یهالیبا نام »فا  یخط به منابع  1۷فقط    ،راهنما  نیمنتشر کرد. در ا  3« یقانون واسپار  ی»راهنما

 (. Lariviere, 2000) بود شده مشخص یواسپار قانون یبرا ندهی آ موارد نام با بخش نیا. بود شده

 فرانسه،  1990  در  نروژ  و  ،یاندونز  آلمان،)  شد  یسیو بازنو   دنظریکشورها تجد  یواسپار  نیاز قوان  یاریبس  2000تا    1981  سال  از

 سال  در(.  2000  در  فنالند  و  ژاپن  و  1998  در  دانمارک ،  199۷  در  یجنوب  یقایآفر،  1995  در  کانادا ،  1994  در  سوئد،  1992  در

گزارش الن    ، 2000  سال  در(.  Lariviere, 2000)  رفت   شماربه  یمل  منتشرشدة  راثیم  زیو برخط ن  کیانتشارات الکترون  ،2000

  هیوی(. الرLariviere, 2000)   شامل شود  ز یرا ن  یکینشر مانند انتشارات الکترون  نینو  یهاو قالب   شتر یب  نیشد تا قوان  یبازنگر

 
1. International Congress on National Bibliographies 

2. Jean Lunn  

3. Guidelines for legal deposit legislation 
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 ۷متشکل از    ارچوبهچ  نیا  .کرد  ارائه  آن  ۷  فصل در    را  یقانون  یواسپار  ارچوبه چو    یسیرا بازنو   1« یواسپار  قانون  یراهنما»

  ه، یاصل پا  هفت (،  8یواسپار  زمان  و  ،۷نهیهز  ،6نسخه  تعداد  ،5ی واسپار  ۀمؤسس  ،4واسپارنده  ،3ت ی جامع  ،2آثار   اء منش  / اصالت)  مؤلفه

 . دهدیرا نشان م ارچوبهچ  نیا یاجزا 1 جدول. است  یمنابع واسپار  وقانون،   یهایژگ یو
 فل یا  یشنهاد یپ  یقانون یواسپار ارچوبهچ یاجزا -1 جدول

 شرح  ارچوب هچ   یاجزا فیرد

 ها مؤلفه 1

 ناشر، محل و تاریخ انتشار(.  ) اصالت، ملیت یا مکان انتشار مانند اطالعات نشراصالت آثار. 

 چه منابعی باید موضوع واسپاری قانونی باشند.  جامعیت.  

نسخهواسپارنده.   باید  تولیدکنندگان  همۀ  واسپاری،  قانون  آنطبق  شامل  واسپاری  که  را  منابعی  از  میهایی  مؤسسهها  به  واسپاری  شود  های 

 تحویل دهند.  

 در بیشتر کشورها کتابخانۀ ملی مسئول واسپاری قانونی است.  مؤسسۀ واسپاری. 

 داری و نیز استفادة پژوهشگر، حداقل دو نسخه باید واسپاری شود. نگهمنظور بهبرای اطمینان از وجود نسخه تعداد نسخه.  

 واسپاری قانونی رایگان است. هزینه. 

 شود تا منبع منتشرشده را به مؤسسۀ واسپاری تحویل دهد. که به ناشر داده می ستا  یفرصتزمان واسپاری. 

 اصول پایه  2

 شود. پذیر است، پیشنهاد نمیواسپاری قانونی باید الزام قانونی داشته باشد. واسپاری داوطلبانه اگرچه امکان

 که سیستم واسپاری خود را دارند، مانع باشد.  ،واسپاری قانونی باید مسئولیتی ملی مقرر شود. این قانون نباید برای دیگر نهادهای ملی

بنابراین   باید دارایی دولت محسوب شود.  برای نگه  مؤسسۀمجموعۀ واسپاری  باید از هرگونه تالشی  داری و حفاظت از منابعی که  واسپاری 

 شوند امساک نکند.واسپاری می

منبعی که   باشد؛ هر  این اصل  تابع  باید  قانونی  قرار میمنتشر میواسپاری  اینکه    ؛گیرد موضوع واسپاری است شود و در دسترس عموم  مگر 

 استثنائاً قانون منبع خاصی را رد کرده باشد.

 شود. هیچ هزینه یا مبلغ مالی برای واسپارنده در نظر گرفته نمی

های اجرایی البته هزینه  ؛ای باید رایگان باشدکتابخانهنشده، در محل مؤسسۀ واسپاری یا از طریق امانت بیدسترسی به مجموعۀ منابع واسپاری

 کند. این اصل را نقض نمی

 ممکن است الزم باشد قانون حق مؤلف دربارة بازتولید برخی منابع برای حفاظت بلندمدت اصالح شود. 

 های قانونویژگی 3

می که    درحکمتواند  واسپاری  است  آن  بر  تصمیم  اگر  باشد.  ملی  کتابخانۀ  قانون  مانند  دیگری  قانون  از  یا جزوی  و  مستقل  واسپاری  قانون 

 نیست.  پیوند مستقیمیها و واگذاری حق مؤلف  بین واسپاری نسخهحق مؤلف باشد، الزم است تصریح شود   واسپاری قانونی جزوی از قانون

 منعکس کند.  اصول پایه را همۀقانون باید 

 اهداف واسپاری قانونی باید واضح و مشخص در قانون بیان شود.

 
راهنما را در بخش منابع استاندارد و    نیا  فالیاست که ا  یانجام داده است. گفتن  فالیدر ا  ونسکوی  ی مال  تیکانادا و با حما  ی مل  ۀکتابخان  رنظریرا ز  «یقانون واسپار   یو گسترش »راهنما  یسیبازنو  پروژة  هیویراهنما، الر  نیا  شگفتارِیپ. براساس  1

از    رانیدر ا  یقانون  ی متون واسپار  یمحتوا  یو کدگذار  یبندمقوله  ی پژوهش برا  نیدر ا  نیبنابرا  است؛  کرده  بیترغ  ی و قانون واسپار  نامهوه یش  ۀیته  ی هنما برارا  نیرا به استفاده از ا  ی مل  یهاکتابخانه  و  یمعرف  ی قانون  یواسپار  یبرا  مرجع

 .شد  استفاده  چهارچوب نیا  اصول و هامؤلفه

2. Origin of the publication 

3.Comprehensiveness 

4. Depositor 

5. Depository 

6. Number of copies 

7. Compensation 

8. Time of deposit 
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 شرح  ارچوب هچ   یاجزا فیرد

 باشد و برای ناقضان جریمه در نظر گرفته باشد. شدنیقانون واسپاری باید اجرا 

 خوان باشد. باید از ابهام اجتناب شود.زبان قانون باید واضح، دقیق، مختصر و آسان

 شده در قانون ارائه شود.ها و اصطالحات استفادهگذار، باید تعاریف واضح و روشنی از واژهمنظور قانونبرای اطمینان از فهم 

4 
 منابع واسپاری 

 

. نشریات چاپی و الکترونیک برخط و  3؛ های موسیقی در قالب چاپی و الکترونیکی. نت2 ؛های چاپی و الکترونیکی برخط و غیربرخطکتاب. 1

 .شنیداریـ  . منابع دیداری9 ؛ها. میکروفرم8  ؛ها. نقشه۷ ؛. انتشارات دولتی6 ؛ها. شمایل5 ؛ها و تیراژآپارها . جزوه4 ؛غیربرخط 

 

 پژوهش  روش
اجزا1395-1284ق/  1334-1323از  ی واسپار  مصوب  یقانون   مدرک   20  ،پژوهش  نیا  در براساس    ی واسپار  چهارچوب»  یش 

  و   یاصل  یهامقوله  منابع،  و  هیپا  اصول  و  هامؤلفه  ینعی  چهارچوب  یاجزا  که  ب یترتنیابه  ؛شد  امحتو   لیتحل  فالیا  یشنهادیپ  «یقانون

»واحد   یقانون  مدرک   هر.  شد  گرفته  درنظر  یفرع  یهامقوله..،  .و  ت«ی»جامع  آثار«،  »اصالت   ازجمله  هاآن  از  کی هر  لیذ  عناصر

  ی کدگذار و یبندمقوله 1یا.ی د.و یک . کسم افزارنرم از استفاده با متون سپس .و هر عبارت متن »واحد ثبت« درنظرگرفته شد ل«یتحل

آشنا به موضوع کدها را مرور کردند و نظراتشان اعمال   یدو دانشجو   زیو ن  یعلمئت یه  یدو نفر از اعضا  ،ییروا  سنجش  یبرا.  شد

  آشنا   فرد  دو  ار یاخت  در  شدهیکدگذار   مدرک   4  که   بیترتنیااستفاده شد؛ به  توافق   درصداز روش    ییای پا  نییتع  ی برا  نیشد. همچن

  زان یم  نیمحاسبه شد. ا  یتوافق با استفاده از فرمول توافق درصد  زانیم  ،یکدگذار  از  پس .  شد  داده  قرار  یکدگذار  یبرا  موضوع  به

 .آمد دست هب 0/ 88کدگذار دوم   یو برا 0/ 91کدگذار اول  یبرا

 هاافتهی
واسپار  20  ،تاکنونش  1284  خیتار  از  رانیا  در قانون  با  مرتبط  پ  یمدرک  کتاب،  از  اعم  غ  ندها،یا یمنابع  منابع    ،یرکتابیمنابع 

 . دهدیم نشان را اسناد نیا  صدور مراجع 2 جدول. است  شده منتشر هانامهانی و پا ک،یالکترون

 ی واسپار یقانون مدارک صدور مراجع -2جدول
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انواع منابع  ک یهر  یقانون واسپار  مختلف   مراجع  ،قرن  کی  از  شیبدر    دهدیم  نشان  2  جدول   ی و برا  ب ی را تصو   یاکتابخانه از 

ارسال    یبرا  «دارالخالفه  یهاچاپخانه  و   مؤلفان  و   مصنفان»ق به  1323در    اعالم عمومی وزیر علوم  ا هآناولین    .انداجرا ابالغ کرده

  /ق   1335-1326  از   مدارک   گر ید  دارالفنون است.  ۀبه کتابخان  «ادگاری  رسم  به   و   یمجان  گران،ید   ا ی  خود  اثر   ج ینتا  از  نسخه  کی»

 
1. MAXQDA 
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  بیتصو   یزمان  نمودار  1  شکل.  است   شده  صادر  هبخشنام  ای  و  نامهنییآ  حه،یال  قانون،  از  یاتبصره  ای   ماده  قالب   در  ش1286-1395

 .دهدیم نشان را یواسپار  قانون

 ران یدر ا  یمصوب واسپار یمدارک قانون ینمودار زمان -1شکل 

 
واسپار  دهدیم  نشان  1  شکل   یهاسال  در  یقانون  مدرک   6)   مطبوعات  حیلوا  و  قانون  لیذ  عموماً   هاسال  یط  یقانون  یمفهوم 

  مورخ  مطبوعات«  »قانون  در  مطبوعات   ةاز واژ  منظوراست.    دهیرس  ب ی ( به تصو 1395، و  1381،  1364،  1358،  1334  ،ق1326

 هاروزنامه  و(  2  صلف  5  ةماد  لی ذ)  هاکتاب  یبرا  قانون  نیا  در  یواسپار  مفهوم.  1است  شودیم  (چاپ  )=  طبع  که  آنچه  ق1326

  ها، مجله   ها،روزنامه  آن   از  منظور  و  است   شده  فیتعر  مطبوعات ةواژ  نیقوان  گرید  دراست.    شده  د یق  جداگانه(  3  فصل  9  ةدما  لیذ)

  انتشار  ثبت  ةنحو  ۀنامنیی»آ، 1344 در «یگراورساز و چاپخانه سی تأس ۀنامنییآ» سه ضمن یواسپار مو مفه.  ست ا  یادوار اتینشر و

  شده   مطرح  1365  در«  1364  اسفندماه  مصوب  مطبوعات  قانون  ییاجرا  ۀنامن یی»آ  و،  1356  در  ات«ینشر  ریسا  و  رساله  و  کتاب

 ران« یا یاسالم یجمهور ۀکتابخان ۀ »اساسنام و  1344 در شهرها«  تمام در یعموم ۀکتابخان سی»تأس قانون دو ضمن مفهوم ن یا. است 

  ارشاد  و  فرهنگ   وزارت  به  خود  انتشارات  گانیرا  نسخ  یتعداد  لی تحو   به  ناشران  »الزام  ۀمصوب  چهار.  است   شده  مطرح  زین  1369در

  ۀتی کم  120  ۀجلس  ۀ »مصوب  و  13۷8  در   ران«یا  یاسالم  یجمهور  یمل  ۀ کتابخان  به   رمکتوبیغ  آثار  ی»واسپار،  1368  در  «یاسالم

  4  در  یواسپار  نیهمچناست.    یواسپار  مفهوم  دربارة  زین  1391در    هاکتاب  و  هانامهانیپا  یبرا  ران«یا  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ

و  1383،  1382،  1365  یهاسال  در)  مدرک  برا1391،  بخشنامه  قالب  در  بررس  ی(  با  است.  شده  ابالغ  ا  یاجرا    مدارک   نیمتن 

در   فقط  که  کتابخان  رمکتوبیغآثار    ی»واسپار  ۀمصوب:  است  شده  برده   کاربه  2« ی»واسپار  ةمدرک واژ  کیمشخص شد    ی مل  ۀبه 

 ة . واژشودیم  دهید  3یرساناطالع  و   یکتابدار  مو عل   رشتۀدر متون مرجع    135۷واژه از سال    نی. حال آنکه اران«یا  یاسالم  ی جمهور

 
 صادق است.  زیدوم ن یمطبوعات در معنا ةژوا مذکور، قانون در. شدهچاپ یهاکتاب ۀمجموع. 2 یادوار  اتینشر و ها،مجله  ها،روزنامه. 1: از است  عبارت سخن  روز فرهنگازجمله  هانامهواژه  ی. مطبوعات در برخ1

2 .Legal deposit 

 ی شناسدانش   و اطالعات  علم . 3
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شده   فیتعر  گونهنیا  یکتابدار  ۀاصطالحنام  در بارنیاول  «ی»واسپاراست.    رفته  کاربه  1امانت  یمعنا  در  1365تا سال    «ی»واسپار

  شده چاپ انتشارات ا ی کتاب  از  نسخه چند ا ی ک ی که  هستند مجاز هاکتابخانه  از یبعض قانون بحکم و  آن بموجب  که  ی»روشاست: 

  لیتحو   به  ناشران  »الزام  ۀمصوب  درواژه    نیا  ،نیا  با وجود  2(.1365  ن،یراست  و  یسلطان)  کنند«  افتیدر  گانیرا  به  را  مملکت   در

  ران« یا یاسالم یجمهور ۀکتابخان  ۀ»اساسنام در و  1368 در «یاسالم ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به خود  انتشارات گانیرا نسخ یتعداد

 است.   رفتهن کاربه 1369در

مصوب    ،حاضر  درحال مطبوعات«  »قانون    قانون   ییاجرا  ۀنامنیی»آ،  1358  مصوب  مطبوعات«  ی قانون  ۀحی »ال  ،ق1326مدارک 

د  اندشده  منسوخ  1381  سال  در  آن  یبعد  اصالحات  و  1364  مصوب  مطبوعات«   قابل   یواسپار  یاجرا  یبرا  هاقانون  گریو 

 گانیرا  نسخ یتعداد  لیتحو   به  ناشران  »الزام  ۀمصوب  چهار  به  ران،یا  یمل  ۀکتابخان  و  اسناد  سازمان  در  یواسپار  یاجرا  یبرا.  نداستناد

  ۀ»مصوب   و  ران«یا  یاسالم  یجمهور  یمل  ۀکتابخان  به  رمکتوب یغ  آثار  ی»واسپار  «،یاسالم  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  خود  انتشارات

 و ،  1383،  1382،  1365  مورخ  یهابخشنامه  زین  و  هاکتاب  و  هانامهان یپا  یبرا  ران«یا  و  اسالم   تمدن  و  فرهنگ  ۀتیکم  120  ۀجلس

 . شودیم استناد 1391

 رانی ا یواسپار متون در یواسپار چهارچوب یهامؤلفه

   آمده است. 3جدول  در فالیا  یشنهادیپ یقانون یواسپار ارچوبهچ  یهامؤلفه ۀمقول از استفاده با  مدرک  20 یمحتوا لیتحل جینتا

 ران یا  یدر مدارک قانون یواسپار یهامؤلفه  -3 جدول

 ردیف
اصالت  ها مؤلفه 

 آثار
 واسپارنده  جامعیت 

مؤسسۀ  

 واسپاری

تعداد 

 ها نسخه 
 زمان واسپاری  هزینه 

 تاریخ  /نام مدرک

 -       ق 1323 /بدون نام 1
      -  ق 1326 /قانون مطبوعات 2

      -  1334 /الیحۀ قانونی مطبوعات  3

      -  1344 / نامۀ تأسیس چاپخانه و گراورسازیآیین 4

 -       1344 /قانون تأسیس کتابخانۀ عمومی در تمام شهرها 5

6 
سایر  نامۀ  آیین و  رساله  و  کتاب  انتشار  ثبت  نحوة 

 1356 /نشریات
     -  

 -       1358 /الیحۀ قانونی مطبوعات  ۷
 - -      1364 /قانون مطبوعات 8

9 
اسفندماه نامۀ  آیین مصوب  مطبوعات  قانون  اجرایی 

1364/ 1365 
     -  

      -  1365 /بخشنامه 10

 
 . charging و   circulatetoبا  برابر امانت. 1

  کوشش   به  «یرسان  اطالع  و   یکتابدار  ةحوز  در  منتشرشده  یهادانشنامه  و  هااصطالحنامه   ها،نامهواژه  یریگشکل   ندیفرا  ی »بررس  عنوان  با  یپژوهش  طرح  در   رانیا  در  یرساناطالع   و  یکتابدار  میمفاه  نیتدو  شمارگاه   جدول  اساسنگارنده بر  .2

  رفته   کاربه   رشته  یتخصص  مرجع  منابع   در  واژه  نیا  بارن یرا که اول  یکرده است تا بتواند مکان و زمان  یبررس  «یقانون  ی»واسپار  واژة  یبرا  را  رشته(  المعارف  ةریدااصطالحنامه، و    نامه،واژه )  مرجع  منابع،  1399  ،ی نوذر  سودابه  و  اریپاس  سایپر

 .ابدیب  است
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اصالت  ها مؤلفه  ردیف

 آثار
مؤسسۀ   واسپارنده  جامعیت 

 واسپاری

تعداد 

 ها نسخه 
 زمان واسپاری  هزینه 

11 

  رایگان  نسخ  تعدادی  تحویل  به  ناشران  »الزاممصوبۀ  

 / « اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   وزارتبه    خودات  انتشار

1368 
      - 

12 
اسالمی  اساسنامۀ  قانون   ملی جمهوری    / ایرانکتابخانه 

1369 -  -   - - 

13 
 ملی   کتابخانۀ  به   غیرمکتوب  آثار  واسپاری»   مصوبۀ

 13۷8 /« ایران اسالمی جمهوری
     - - 

14 
مصوب    ۀنامآیین مطبوعات  قانون  و    1364اجرایی 

 1381 /ناصالحات بعدی آ
     -  

 - - -     1382 /بخشنامه 15
 - -      1383 /بخشنامه 16

1۷ 
جلسۀ   و    120مصوبۀ  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  کمیتۀ 

 1391 /هانامهپایاندربارة  ایران
     - - 

18 
جلسۀ   و  کمیتۀ    120مصوبۀ  اسالم  تمدن  و  فرهنگ 

 1391 /ها دربارة کتاب ایران
     -  

 - -      1391 /بخشنامه 19

      -  1395 /نامۀ اجرایی قانون مطبوعاتآیین 20

 9 4 19 20 19 20 19 مجموع 21

 
  ت یجامع  ۀدر مؤلف  مدرک آورده شده است.  20در هر    «یواسپار  ۀ مؤسس»و    «ت یجامع»  یواسپار  یها مؤلفه   2  جدول  یهاداده  یۀبرپا

  انواع  همۀ  که  است   مندبهرهالزم    ت یاز جامع  یزمان  قانون  د؛باش  یواسپار  الزام  موضوع  دیبا  یمنابع  چه  که  است   نیا  یاصل  پرسش

ا  اندداشته  اشاره  ت یجامع  ۀمؤلف  به  مدارک   متن  در  که  یعبارات.  شود  شامل  را  یاطالعات  یهامحمل و    ؛اثر»  :قرارند  نیاز  کتاب 

  کتب ؛1هینشر  ؛کتب و رساالت  ؛یاعالنات  و  یغاتیتبل  اوراق  و  اتینشر  و  مجالت  و  دیجرا  ؛مجله  اعم از روزنامه و  هینشر  ؛روزنامه

  تمبر  ،یقاتیتحق  و   یعلم   یهاگزارش  بروشور،   جزوه،   ،یادوار  ات ی نشر  کتب،  از  اعم  رمکتوبیغ  و   مکتوب  آثار  ؛ اتینشر  و  منتشره 

  ی هاکتاب  متحرک،  و  ساکن  ری تصو   یهاکتاب  ،یمتن  ی هاکتابازجمله   یکیالکترون  انتشارات...  )  رمکتوبیغ  آثار  ها؛نیا  امثال  و

 ۀ کتابچ  لیشده از قبدیآثار تول  یۀکل  ها؛کتاب(؛  هانقشه  و  پوسترها  ها،عکس ،  غیره  و  د،یاسال  ها،کروفرمیم)  شفاف  مواد...(،  و  ا،ی گو 

 ها،شیهما  ،یهنر  و  یفرهنگ  ی هاجشنواره  یبرگزار  رامونیپ...  و  خبرنامه  دعوت،  کارت  نوارکاست،  و  لمیف  پوستر،راهنما، عکس،  

 وطالب؛  انیدانشجو   یهانامهانیپا   ها؛بزرگداشت   و  یفرهنگ  یهانامههفته(،  یاستان  و  یامنطقه   ،یالملل نیب)  یهاشگاهینما   نارها،یسم

  یداخل  یهارسانه)  شوندیم  منتشر  فشرده  لوح  ای   یچاپ  صورتبه  که  ییهارسانه  شده؛انجام  یهاپژوهش  گزارش  کتب؛  ةفشرد  لوح

 . «(یخصوص بخش و یعموم ،یدولت مؤسسات و هاسازمان

 
مدارک   یاما در مابق است،  اتینشر ریسا و  رساله و کتاب هینشر از منظور ات«ینشر ریسا و  رساله و کتاب انتشار ثبت ةنحو ۀنامنیی»آ در و  هاروزنامه و مجالت کتب، هینشر  از  منظور شهرها«  تمام  در یعموم ۀکتابخان سیتأس »قانون در .1

 .است مجالت و هاهمان روزنامه  هیمنظور از نشر
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با    عبارات  یاتکا  به به  ای واژه    ،در اغلب موارد   است   ینگفت  یقانون  یواسپار  ارچوبه چ  تیجامع  ۀ مؤلفمرتبط    با   رفتهکارعبارت 

 نیترجامع  رسدیم  نظر  بهبوده است.    ریپذانعطاف  و  جامعزمان،    آندر    جیرا  یِاطالعات  یهامحمل  و  ب یتصو   زمان  درنظرگرفتن

و   یها عبارت  هاآن  مکتوب  مصوب  هاآن  از  بعد  حیتوض  همراه  به  رمکتوب« یغ  »آثار  و  رمکتوب«یغ  »آثار  دو  به    ۀدر  ناشران  »الزام 

را  یتعداد  لیتحو  اسالم  اتانتشار  گانینسخ  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به    ملی   ۀکتابخان  به  غیرمکتوب  آثار  واسپاری»  و  «یخود 

و    نها«یاستفاده از عبارت »امثال ا  زیو ن  رمکتوبیاست. اما ظاهراً با وجود ذکر مصداق آثار مکتوب و غ  ایران«  اسالمی  جمهوری 

  شده   ب یتصو   یگرید  یقانون  مدارک   بعد  یهاو در سال  است مدارک ذکر نشده مبهم    نیکه در متن ا  یآثار  یاسپارنشان »...«، و

 یاستان و  یستاد کل  ادارات و تابعه  مؤسسات ها،سازمان ها،معاونت  به یاسالم  ارشاد و  فرهنگ وزارت ۀ بخشنام ،نمونه یبرا. است 

و نوارکاست، کارت دعوت، خبرنامه و    لمیراهنما، عکس، پوستر، ف   ۀکتابچ  لیاز قب  ،دشدهیتول  آثار  یۀ کل  از  نسخه  دو  ارسال  بریمبن

هنر  یفرهنگ  یهاجشنواره  یبرگزار  رامونیپ  رهیغ (،  یاستان  و  یامنطقه  ،یالمللنیب)  هاشگاهی نما  نارها،یسم  ها،شیهما  ،یو 

  ها، وزارتخانه  یۀکل  به  یجمهور  است یر  ۀبخشنام  ای  .یمل  ۀکتابخان   و  اسناد  سازمان  به  هابزرگداشت   و  یفرهنگ  یهانامههفته

 لوح  همراه  به  شدهانجام  یهاپژوهش   گزارش  از  نسخه  دو  ارسال  بری مبن  یاسالم  انقالب  ینهادها  و  یدولت  مؤسسات  ها،سازمان

  جمهوری   ملی  ۀکتابخان  به  غیرمکتوب  آثار  واسپاری»  ۀبند الف مصوب  گرید  ۀ. نمونیمل  ۀکتابخان  و   اسناد  سازمان  به(  CD)  فشرده

  ی واسپار  یبرا  مصوبه  نیا  بند،  ان یپا  در ...«  »  نشان  ز ین  و  ک«یالکترون  »انتشارات   عبارت   تیجامع  وجود  با  که  است   ایران«  اسالمی

  ی برا  نیبنابرا  ؛است   یمنابع وب  یقانون واسپار  ب یتصو   مستلزم  یمل  ۀکتابخان  در  وب  یسازو یو آرش  ستین  یشدناجرا  یوب  منابع

  در  یاطالعات  یها محمل  انواع  ۀهم  مصداق  جامع،  یهاواژه  کاربردنقانون، مناسب است ضمن به  وضوح  زیاز ابهام و ن  یریجلوگ 

 . شود  ذکر قانون

منابع    ست ا  یامؤسسه  ای   سازمان  ،یواسپار  ۀمؤسس   و   کندیم  حفاظت   و  یدارنگه  ،یدهسازمان  افت،یدر  را  شدهیواسپارکه 

 : از نداعبارت اندذکر شده یواسپار ۀمؤسس منزلۀکه در متن مدارک به یمؤسسات .دهدیم  قرار عموم دسترس در ت یدرنها

   ؛ق(1323) دارالفنون ۀکتابخان -

 و   علوم  وزارت  شعب   به   بالد  ریسا  در  و  علوم  وزارت  »نزد  تخت یپا  در   را  نسخه   دو  ابتدا  دیبا  واسپارنده  اما)  یمل  ۀکتابخان -

 ؛ق(1326) (بفرستد معارف« ةادار

  کل  ةادار  به  مرکز   در)  محل   فرهنگ   ، (کشور  وزارت  مطبوعات   ةادار  به  مرکز   در)  محل  فرماندار  شهرستان،  دادستان  -

 ؛(1334)  مجلسین ۀکتابخان و تهران، ملی ۀ کتابخان ،(فرهنگ  وزارت نگارش

 مورد  برحسب   مرکز  در  ها، استان  رادیو   و  اطالعات  ةادار   به  هااستان  در   و(  مطبوعات  ادارة)  اطالعات  وزارت   به  مرکز  در -

  وپرورش آموزش  یا  و   هنر  و  فرهنگ  ةادار  به  هاشهرستان  در  و  وپرورشآموزش  وزارت  یا  و  هنر  و  فرهنگ  وزارت  به

 ؛ (1344)

  عمومی   هایکتابخانه  بین  که  گذارندمی  هنر  و   فرهنگ  وزارت  اختیار  در   نسخه  چهار  الاقل  و  شهر   عمومی  ۀ کتابخان -

 ؛ (1344) شود تقسیم هاشهرستان

 ؛ (1356) یمل ۀکتابخان -

  مرکز  و  داخلی  مطبوعات  ةادار)  ملی  ارشاد  وزارت  و   شهرستان  دادستان  ملی،  شورای  مجلس  ۀکتابخان  ملی،  ۀکتابخان -

 ؛(1358) (مدارک  و اسناد آوریجمع

 ؛ (1364) اسالمی ارشاد وزارت -
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 ؛ (1365) رانیا یمل ۀکتابخان -

 ( 1365) مربوطه استان اسالمی ارشاد  ادارات و هاشهرستان در و اسالمی ارشاد وزارت به تهران در -

اسالم  فرهنگ  وزارت - ارشاد  اسالم  فرهنگ  وزارت)  یو  ارشاد  به  یهانسخه  که  است   مکلف  ی و  را   انیم  ب یترتمزبور 

  یشورا   مجلس  ۀکتابخان  تهران،  دانشگاه   ی مرکز  ۀکتابخان  ،یاسالم  انقالب  یفرهنگ  مدارک   سازمان  ران،یا  یمل  ۀ کتابخان

 انقالب   اسناد  مرکز  ،ینجف  یمرعش  یالعظم  اهللت یآ  یمرکز  ۀکتابخان  ،یرضو   قدس  آستان  یمرکز  ۀکتابخان  ،یاسالم

 ؛ (1368) (کند عیتوز گریدیعموم یهاو کتابخانه یاسالم

 ؛ (13۷8) و  (1369) یمل ۀکتابخان -

  مربوط  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ةادار  به  هاشهرستان  در  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  تهران  در -

 ؛ (1381)

 ؛(1391)  (،1383) ،(1382) یاسالم یجمهور یمل ۀوکتابخان اسناد سازمان -

 . (1395) مربوط استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل  ةادار به هاشهرستان در و اسالمی  ارشاد و فرهنگ وزارت تهران در -

  از   ی بخش  یمل  ۀکتابخان  سیتأس  زمان  در  آن  ۀمجموع  که  را  دارالفنون  ۀکتابخان  اگر)  یمل  ۀکتابخان  ،مدرک   13  در  هاداده  یۀبرپا

 منزلۀبه  مرکز  ۷  کمدست   ،1368  در مدرک سال  .است   یواسپار  ۀمؤسس(  مدرک   14  م،یریبگ  نظر  در  داد  لیتشک  را  کتابخانه  ۀمجموع

مشخص شده است.    ینسخ واسپار  عیو توز  افتی مسئول در  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم   اند،شده  مشخص  یواسپار  ۀمؤسس

نامبرده مأمور کرده است.    یهامؤسسه  انی م  شدهیواسپارنسخ    عی را به توز  یمل  ۀکتابخان  یالبته بعدها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

اسالم  فرهنگوزارت    انتخاب  ن،یا وجود    با م   یواسپار  ۀمؤسس  درحکم  یوارشاد  قانون،  متن    ضعف  عوامل   از  یکی  تواندیدر 

استثنا   ،1368  از  بعد  یهاالبته در متن مدارک سال  .باشد  قانون  یاجرا   ،(1395  مصوب)  مطبوعات«  قانون  ییاجرا   ۀنامنیی»آ  یبه 

 . است  شده مشخص یواسپار ۀمؤسس درحکم یمل ۀکتابخان

  ی مهم  ۀهر منبع مسئل  انتشار  مکان   ا ی  اصالت  . است   شده  آورده  مدرک  19  در  زین  هاواسپارنده و تعداد نسخه  اصالت آثار،  یهامؤلفه

با که  تشک  دیاست    یریگ میتصم  در   انتشار،  خیتار  و  محل  ناشر،   مانند  نشر  اطالعات.  شود  گرفته درنظر    یمل  ۀمجموع  ل یهنگام 

  و  شودیم  کشور  درون  شدهمنتشر  انتشارات  شامل  اغلب   یواسپار  قانون.  است   مهم  یواسپار  در   منبع  کی  درنظرگرفتن  ةدربار

چاپگرها، ناشران و    سندگان،ی نو   ۀکشورها انتشارات هم  یدر برخ  یواسپار  است.  محدود  کشور  ک ی  ییایجغراف   یمرزها  به  درواقع

ن  .ردیگ یم  واردکنندگان را دربر از مرزها  اتباع کشور در خارج  انتشارات    یقانون  یواسپار  ارچوبهچباشد، در    نظرمد   زیچنانچه 

مدارک    یدر مابق  ،ران«یا  یاسالم  یجمهور  یمل  ۀکتابخان  ۀ »قانون اساسنام  ی به استثنا  ،اصالت آثار  ۀ. مؤلفشودیم  حیو تصر  فیتوص

ا در  آثار  اصالت  به  مربوط  اطالعات  مرور  است.  شده  م  نیآورده  مشخص  مرزها  زین  ران یا  در  یواسپار  که   کندیمدارک    ی به 

 . شودیم را شامل  رانیاست و انتشارات منتشرشده در ا محدود آن ییایجغراف

مؤسسه  ییهانسخه  دیبا(  ها واسپارنده)  شودیم  یواسپار  مشمول  که  یمنابع  دکنندگانیتول  ۀهم  یواسپار  نیقوان  طبق به    ی هارا 

برا  لیتحو   یواسپار   تا  که  شود  فیتعر  یاگونهبه  »ناشر«  ةواژ  که  است   مهم  د،نشو   یواسپار  منتشرشده  منابع  همۀ  نکهی ا  یدهند. 

  دکنندگانیباشد که تول  یاگونهبه  فیالزم است تعر  نیهمچن.  ردیگ  دربر  ز یرا ن  یو دولت  یو خصوص  یناشران تجار  ،ممکن  یجا

 :از  نداعبارت  مدارک   متن  یهاواسپارنده.  ردیگ   دربر  رملموسیملموس و غ  کیالکترون  تانتشارا  از  اعم  را  یرکتابیغ  منابعهمه انواع  

و    هاوزارتخانه  شهر،  یهاروزنامه  و  مجالت  و  کتب   ناناشر  و  نامؤلف  ها،چاپخانه  رانیمد  مجالت،  و  هاروزنامه  رانیمد  کننده،چاپ

دولت دولت  ها،سازمان  ها،وزارتخانه  یۀکل  مطبوعات،  مسئول  رانیمد  ،یمؤسسات  نهادها  یمؤسسات  اسالم  یو  ناشران   ،یانقالب 
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  ها سازمان  یداخل  اتینشرناشران    رمکتوب،یآثار غ   یردولتیو غ  ی دولت  دکنندگانیتول  یۀکل   ،یردولتیو غ   یناشران دولت  یۀمطبوعات، کل

 ران یمد  ،ییاجرا   یهادستگاه  یۀکل  ،یاسالم  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ،یردولتیغ  و  یدولت  یپژوهش  و  یآموزش  مراکز  یۀکل  مؤسسات،  و

  ی عموم  ،یدولت مؤسسات و هاسازمان یداخل یهارسانه ناشران  شود،یم منتشر فشرده لوح ای یچاپ صورتبهکه  یی هارسانه مسئول

 در   دهدیم  نشان  هامرور واسپارنده  .یو استان  یمؤسسات تابعه و ادارات کل ستاد  ،هاسازمان  ها،معاونت   ر،یمد  ،یخصوص  بخش  و

  از  استفاده  نیهمچن.  است   مسئله  نیا  بر  ناظر  قانون  متن  در  «یۀ »کل   ةواژ  از   استفاده  و  شده  تراعم  رفته کاربه  یها واژه  زمان  طول

و تالش    دیتأک   ةدهنددر امتداد هم در متن قانون، نشان  «ی»استان  و  «،ی»ستاد  «،ی»خصوص  «،ی»عموم  «،یردولتی»غ  «،ی»دولت  یهاواژه

 قانون است. ییاز ابهام و ضمانت اجرا  یریجلوگ   یبرا یمراجع قانون

ن  یدارنگه  منظوربهاز وجود نسخه    نانیاطم  یبرا  اغلب    ۀمؤلف)  شودیم  ذکرنسخه    دو  کمدست   یپژوهشگر، واسپار  ةاستفاد  زیو 

  . است  شده  ذکرنسخه    دو  از  شیبمدارک    یمدرک دو نسخه، و در مابق  11نسخه، در    کیمدرک    3مؤلفه در    نیا.  (نسخه  تعداد

 یاسالم  انقالب  ینهادها  و  یدولت  مؤسسات  ها،سازمان  ها،وزاتخانه  یۀکل  به  1382  سال  بخشنامۀ)  مدرک   کیفقط در    نسخه  تعداد

به    با  است   یگفتن  .است   نشده   ذکر(  ی مل  ۀکتابخان  به  هستند  استفاده یبخود    ۀمجموع  نیکه در وج  ییهاکتاب  ارسال  یبرا توجه 

 .است  شده دیق  مدرک  16 در نسخه دو کمدست  ی واسپار ،نیبنابرا .ست ین الزم نسخه تعداد ذکر ،قانون نیا یمحتوا

به    یفرصت  یواسپار  زمان که  م  واسپارندهاست  مختلف،    یکشورها  درامر    نی ا  ؛کند  ی واسپار  را  منتشرشده   منبع  تا   شودیداده 

»بالفاصله پس از چاپ«، »قبل از    انتشار«،  محض  »به...«،  انتشار  موقع   درمانند »  ییهاعبارتمدرک با    9مؤلفه در    نیمتفاوت است. ا

  و »بعد از صدور مجوز«،    ،»همزمان با خروج هر شماره«  انتشار«،  از  پس  »بالفاصله ...«،  بالفاصله  انتشار  و  چاپ   از  »پس  «،یصحاف

  .است   شده  ذکر   ر« یتکث  مرکز  ا ی  چاپخانه  از...  شماره  هر  خروج  با  همزمان  و...  شماره  هر  ریتکث   ا ی  و   چاپ   از   پس  بالفاصله»

 «یخود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  اتانتشار  گانینسخ را  یتعداد  لی»الزام ناشران به تحو   ۀ مصوب  دومؤلفه در    نیا  حال،نیباا

در سازمان اسناد    یمرجع واسپار  نیکه درحال حاضر قوان  ایران«  اسالمی  جمهوری  ملی  ۀکتابخان  به  غیرمکتوب  آثار  واسپاری»  و

نتا  (1399)  ی قاسم  چنانچه  . است   نشده  ذکر  ،اندرانیا   یمل  ۀوکتابخان   ها کتاب  درحال حاضرپژوهش خود ذکر کرده است،    جیدر 

هستند.   یموظف به واسپار  عی همزمان با توز  زیو مطبوعات ن  شوندیم  یواسپار  زمان با توزیعو مطبوعات هم   یعموم  عیتوز  از  قبل

 . است  شده ذکر عیتوز از بعد روز 10 تا ۷ حداکثر یو یشنهادی پ یالگو  در یواسپار زمان

م  یرواسپا  نهیهز  نه،یهز  ۀمؤلف  در ا  با  .شودیمطرح   یریپذدسترس  و  حفاظت   ،ی رسانخدمت   یواسپار  هدف  نکهی درنظرداشتن 

را  یواسپار  ،است   ندهیآ  یهانسل  یبرا   یآموزش  و  یعلم   ،یاجتماع  ،یاقتصاد  مدارک  عموماً  در    گانیمنابع  و    ارچوب هچ است 

م  یقانون  یواسپار »برا  یافعال  از  توانیم  اگرچه .  است   شده  ذکر  مدرک  4  رد  مؤلفه  نی ا.  شودیذکر  م  یمانند   فرستد«،یضبط... 

تسل  شود«،یم  »فرستاده ارسال    ند«،ینما  می»مکلفند...  »به    ، دهند«  لی»تحو   دارند«،   لی »تحو   بفرستند«، ..  .»مکلفند  دارند«،»مکلفند.. 

روشن باشد،   دیقانون با  نکهیبا توجه به ا   . است   گانیرا  یواسپار... قرار دهند« برداشت کرد که  اریاخت  در»  و  د«،ییارسال... اقدام نما

 . شودیم ابهام موجب  نیقوانشترِیب متنِ  در یمجان ای گانیرا واژةنبود 

 رانی ا یواسپار متون در یواسپار چهارچوب یۀ پا اصول

   است: ریبه شرح ز فالیا یشنهادی پ یقانون یواسپار ارچوبهچ  ۀیپا ولاص ۀمقولمتون براساس  یمحتوا لیتحل جینتا

امکان  ،داوطلبانه  یواسپار.  باشد  داشته  یقانون  الزام  دیبا  یقانون   یواسپار   ،اول  اصل  براساس   .شودینم  شنهادیپ  است،  ریپذاگرچه 

  در   اصل  نیا  نیهمچن  .دهدیم  نشان  را  رانیا  در  یواسپار  یقانون  الزام  ،یقانون  مراجع  در  شدهیبررس   یمتون واسپار  شدنمصوب

  »موظفند«،   د«،ی»با  است«،  »الزم  »مکلفند«،  است«،  یشرع  ملتزم  فصل  نیا  موجب   به  کننده»چاپ  مانند  یعبارات  با  مدرک   15  متن
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در    ،حالنیباا  . است   شده  مطرح  است«  ی»الزام  و  است«،  ی»مقتض  ست«،یبای»م   یقاسم  ،(138۷)  یرفیص  یهاپژوهشچنانچه 

منابع کامل    یواسپار  ران،یدر ا  ی واسپار  نیمشخص شد، با وجود قوان  (1399)  همکاران  و  یقاسمو    ،(1393)  اینیسپهر و    ،(1391)

 .ندارند ییضمانت اجرا نیقوان نیو ا ردیگ ی انجام نم

  ی واسپار  ستمی که س  ،یمل  ینهادها  گرید  یبرا  دیقانون نبا  نی. اشود  مقرر  یمل  یتیمسئول  دیبا  یقانون  یواسپار  ،دوم  اصل  براساس

باشد  یقانون مانع  دارند،  را  متن    . خود  مرور  مورخ    4  یاجرا  است   ین گفت  ،نیقوان  ۀیکلبا    ز ین  و  1391  و  13۷8  ،1368مصوبه 

ازجمله    نیقوان  گرید   یاجرا  ی برا  یمانع  ، یمل  ۀکتابخان  در  منابع  یواسپار  یبرا  1391  و،  1383،  1382،  1365  مورخ  ی هابخشنامه

تمام شهرها« در کتابخانه  یعموم  ۀکتابخان  سی»قانون تأس  زیو ن  یدر وزارت ارشاد اسالم  1364»قانون مطبوعات« مورخ     ی هادر 

 . ست ین یعموم

بنابرا  ییدارا  دیبا  یواسپار   ۀمجموع  ،سوم  اصل  طبق شود.  محسوب  تالش  دیبا  یواسپار  ۀمؤسس  نیدولت  هرگونه   یبرا  یاز 

،  1365  مورخ  یهافقط در متن بخشنامه  ،اصل  نیا  با  ارتباط  در.  دنکن  امساک   شوندیم  یواسپار  که   یمنابع  از  حفاظت   و  یدارنگه

  و   رانیا  در  شدهبه آثار چاپ  ی دسترس  یآورفراهم  و  یدارنگه  ،ی بندطبقه  ،یگردآور  بر یمبن  یمل  ۀ کتابخان  ۀفیوظ  به  1391  و،  1383

  ی زیربرنامه  ران«یا  یاسالم  یجمهور  ی مل  ۀکتابخان  ۀاساسنام  »قانون  ۷  ةماد  «ی»  بند  در   نیهمچن.  است   شده  اشاره   فهیوظ  ن یا  ت یاهم

 . است  شده ذکر رمکتوبیغ  و مکتوب آثار یۀکل افت یدر یبرا

استثنائاً قانون    نکهیمگر ا  ؛است   یموضوع واسپار  ردیگ یو دردسترس عموم قرار م  شودیکه منتشر م  یهر منبع  ،اصل چهارم  طبق

 فقط که    کندیم  مشخص  یقانون  یمرتبط با واسپار  نیو قوان  هانامهنییآ  ها،مصوبه  ها،بخشنامه  مرور.  را رد کرده باشد  یمنبع خاص

اما با    ،اندبوده  یواسپار   موضوع   ندرفتگ یم  قرار   عموم  دسترسو در    انددهشیم  منتشر   که   یاتیو نشر  هاکتاب  ۀیاول  ی قانون  مدارک 

  ک، یالکترون  انتشارات  ،یقاتیتحق  و   یعلم  یهاگزارش  ،یادوار  ات یاعم از کتب، نشر  رمکتوب یآثار مکتوب و غ  ه یگذشت زمان کل

 .اندگرفته قرار یواسپار  عو موض هانامهانیپا نیهمچن و ها،نقشه و پوسترها ها،عکس شفاف، مواد

 نیدر ا  یاطالعات  چیه  یقانون  ی. در متون واسپارشودیواسپارنده درنظر گرفته نم  یبرا  یمبلغ مال  ای  نهیهز  چیه  ،پنجم  اصل  طبق

ن  نهیزم در عمل  آنچه  طبق  است.  نشده  کتابخان  زیذکر  و  اسناد  م  رانیا  ی مل  ۀدر سازمان    و   یدارنگه  یبرا   واسپارنده  شود یاجرا 

 .پردازدینم یا نهیهز شدهیواسپار  منابع حفاظت 

 گانیرا  دیبا  یاکتابخانهنیامانت ب  ق یاز طر  ای   یواسپار  ۀدر محل مؤسس  شدهیمنابع واسپار  ۀبه مجموع  ی دسترس  ،ششم  اصل   طبق

  موضوع  منابع  یدسترس  طیشرا  ، شدهیبررس  یقانون  مدارک   از  کیچیهدر    .کندی اصل را نقض نم  نیا  ییاجرا  یهانهیباشد. البته هز

 . است  نشده ذکر یواسپار

  مسئلۀ   حفاظت بلندمدت اصالح شود.  یمنابع برا  یبرخ  دیبازتول  ةممکن است الزم باشد قانون حق مؤلف دربار  ،هفتم  اصل  طبق

  شده یبررس  متون  از  ک یچیه  در   ها«کتاب  ةدربار  رانیا  و  اسالم  تمدن  و   فرهنگ  ۀ تیکم  120  ۀجلس  ۀمصوب»  یاستثنا  به  مؤلف  حق

تصو   تیرعا  یبرا  زین  مذکور  ۀمصوب  در.  است   نشده  ذکر فقط  مؤلف،  حق  ی ربرداریحق  حقوق  یقیاشخاص  فشرد  یو  لوح    ة از 

 . است  شده  ممنوع سالکی  تا هاکتاب

 رانی ا یواسپار متون در منابع

  انتشارات  تمبر،  ،یقاتیتحق  و  ی علم   یها گزارش  بروشور،  جزوه،  ات،ینشر  ها،کتاب  :از  نداعبارت  متون  نیا  در  یواسپار  منابع

 ها،عکس(،  دیاسال  و  هاکروفرمی م)  شفاف  مواد(،  ای گو   یهاکتاب  متحرک،  و  ساکن  ریتصو   یهاکتاب  ،یمتن  یهاکتاب)  یکیالکترون

  ، یهنر  و  یفرهنگ  یهاجشنواره  یبرگزار  رامونیپ  خبرنامه  دعوت،  کارت  نوارکاست،  و  لمیف  راهنما،  ۀکتابچ  ها،نقشه  و  پوسترها،
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  فشردةو لوح    هانامهانیپا  ها،بزرگداشت   و  یفرهنگ  یهانامههفته  ،یاستان  و  یامنطقه  ،یالمللنیب  یها شگاهی نما  نارها،یسم  ها،شیهما

د  برخط  انتشارات  ها،لیشما  ،یقیموس  یها نت   حالنیباا.  شدهانجام  ی هاپژوهش  گزارش  و  ها،کتاب منابع    یداریشنـ    یداریو 

برخط    ک یمناسب انتشارات الکترون  ۀمی منابع ضم  نیهمچن  .اندنشده  ذکر  رانیا  یقانون  یواسپار  متون  در  که  هستند  یموارد  ازجمله

نرم  ، ربرخطیو غ آن    ی افزارازجمله  ا  دیبا  ز ین  ،شوندیم  ی بازخوانکه در  ا  یمنابع واسپار  نیهمراه    13۷8  مصوبۀامر در    نیشود. 

  از که    یمنابع  زیشوند و ن  یواسپار  دیکه با  یاز منابع  یفهرست کامل  ،یشنهادیپ  یدر الگو   (1399)   یقاسم  .است   شده  گرفته  دهیناد

 آورده است.  اندمعاف یواسپار

 یریگجهینت
ن  ۀازجمله مصوب  ـ  هاسال  یط  هامصوبه  ب ی تصو   و  راتییتغ  مرور به    گانینسخ را  یتعداد  لیبه تحو   راناش»الزام  انتشارات خود 

  ران« یا  یاسالم  یجمهور  یمل  ۀکتابخانبه    رمکتوبیآثار غ  ی»واسپار  ۀمصوب  ،آن  یدرپو    1368در    «یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 روزآمد   نیقوان  ب یتصو   یبرا  و  دانسته  مهم  و  الزم  را  منابع  یواسپار   کتابداران،  و  یفرهنگ  مسئوالنکه    دهدینشان م  ـ  13۷8  در

  اصالح   ،هاوبگاه  ازجمله  وب  یفضا  در  اطالعات   انتشارو    امروز  نشر  یایدن  راتییتغبا    یسازگار  ی برا. چنانچه  اندکرده  تالش

 . است  یضرور برخط  انتشارات یواسپار یبرا یامصوبه ب یتصو  ای  و نیشیپ یهامصوبه

  لیدال  ازجمله(  حهیال  بخشنامه،  نامه،نییآ)مصوبه،    هاآن  متفاوت  یهاقالب   و  یواسپار  با  مرتبط  متون  صدور  مراجع  یگوناگون

  ی برا   کامل  و  کپارچهی  منسجم،  یقانون  وجود  مستلزم  یقانون  یواسپار  یاجرا  ضمانت   بسا  چه  است؛  یقانون  یواسپار  ناقص  یاجرا

 .باشد منابع انواع یواسپار

  نوزده   در  کمدست ها  نسخه  تعداد  و  یواسپار  ۀمؤسس  واسپارنده،  ت،یجامع  آثار،  اصالت   ۀمؤلف  پنج  ،پژوهش  یهاافتهی  براساس 

 متنِ  در  مؤلفه  دو  نیا  نبود.  است   نشده  ذکر  مدارک   از  یمین  از  شیب   در  یواسپار  زمان  و  نهیهز  مؤلفۀ. دو  است  شده  ذکر  مدرک 

 .باشد مؤثر یقانون یواسپار ناقص یاجرا در تواندیم نیقوان شترِیب

قانون    یمسئله به استثنا  نیااست.    ناقضان  یبرا(  مهیجر)  مجازات  نییتع  ای   و  شروط   دیق  به  منوط  نیقوان  ییاجرا  ضمانت   اغلب 

 درحکم مدرک  نوزدهدر  همؤلف  پنج ذکرامر موجب شده که با وجود  نینشده است. هم  دیمدارک ق گریدر د یقمر  1326مطبوعات 

  نداشته باشند. ییمتون مذکور در عمل ضمانت اجرا ن،ینقاط قوت قوان

در ح  هستند  یواسپار  مستلزم  که   یمنابع  به  ی دسترس  تیوضع  بودنمبهم  سبببه  ناشران  یاریبس نقض حق مؤلف  احتمال    نیو 

  ی کاست  شدهیبررسمنابع در متون    به  یدسترس  ت یوضع  نبودنمشخص  نیبنابرا   ؛کنندیانتشارات خود امتناع م  یاز واسپار  ،یدسترس

 .  شودیم محسوب آن

شود.  حیتوض   یروشنبه  یواسپار  قانون  در  دیبا  زین  یواسپار   با  ارتباطش  و  مؤلف  حق   و   حفاظت   یواسپار  یاصل  هدف داده 

و    یدارمکان نگه  فیصتو عالوه بر    دیبا  رونیازا  . است   ندهیآ  و  حال  یبرا   آن  رکردنیپذدسترس  و   یمل  یفرهنگ  راثیم  یدارنگه

مهاجرت منابع    ای حفاظت و    یبرا   کیالکترون  منابع  از  ژهیوبه  ها،آن  از  یبردارنسخه  دربارة  ،قانون  متن   در  ی تیو امن  یامکانات حفاظت

   .شود فیتکل نییتع مؤلف حق با آن رابطۀ و

  فهرست  .است   یضرور  و بدون ابهام  ،قیدق  واضح،  ،جامع  یقانون  یواسپار  ارچوبهچ  نیتدو  ، یواسپار  قانون  نۀیبه  یاجرا  یبرا

 آمده است.  4جدول   درچهارچوب  نیا یاجزا
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 ی شنهادیپ یواسپار چهارچوب یاجزا -4جدول 

 اجزای چهارچوب واسپاری قانونی ردیف

 اهداف واسپاری بیان شود.  1

 .ذکر شود  شودهمۀ منابعی که مشمول واسپاری می 2

 . شود مشخص شودمشمول واسپاری میمنابعی که  منشاء   /اصالت 3

 . مشخص شود رودهایی که در متن قانون به کار میجامعیت منابع و واژه 4

 وضعیت حق مؤلف منابع و ارتباطش با واسپاری مشخص شود.  5

 . مشخص شود شودوضعیت دسترسی به منابعی که واسپاری می 6

 ها مشخص شوند. واسپارنده ۷

 شود. مؤسسۀ واسپاری ذکر  8

 . ذکر شوند هایی که باید واسپاری شوندتعداد نسخه 9

 زمان واسپاری هریک از منابع مشخص شود. 10

 بودن واسپاری ذکر شود.رایگان 11

 .بیان شود  شوندداری و حفاظت از منابعی که واسپاری میالزام مؤسسۀ واسپاری در نگه 12

 امنیتی آن توصیف شود. داری و امکانات حفاظتی و  مکان نگه 13

 جریمه تعیین شود.  کندای که قانون را نقض میبرای واسپارنده 14

 کاررفته در متن قانون تعریف شود. های بهاصطالحات و واژه 15

 
  بودنمشخص  دارد.  یهمخوان  کرده  ارائه  خود  یشنهادیپ  یالگو   در  (1399)  یقاسمکه    یموارد  اکثر  با  پژوهش  نیا  ی هاافتهی

اصطالحات و   فیو تعر  آن  یت ی امن  و  یحفاظت  وامکانات  ینگهدار  مکان  فیتوص  ،یحق مؤلف منابع و ارتباطش با واسپار  ت یوضع

  ةدکنندیبه تول  اول  مورد   دو  .دی افزایم  ی قاسم  پژوهش  ی هاافتهی  بر  پژوهش   نیا  که  ستا   یموارد  قانون   متن  در   کاررفتهبه  ی هاواژه

 نسخۀحفظ منبع    یالزم باشد برا  چنانچهو    شودیم  یدارنگه  امن   طیشرا  در  شدهیواسپار  منبع  که   دهدیم  نانیو اطم  یمنابع آگاه

   .شودیم داشته پاسحق مؤلف   نکهیضمن ا شودیم هیته یکپ

 منابع 

.  1392-1388  یهاسال  یط  رانی ای اسالم  یجمهور  یمل  ۀکتابخان  در  اتی نشر  یواسپار  قانون  یاجرا  زانیم.  ( 1393)  می عبدالکر  ا،ینی سپهر

 . تهران  ،یاسالم آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد. ارشد یکارشناس ۀنامانی پا

 . ران ی ا یمل کتابخانهتهران:  ،یفارس به یسیانگل و یسیانگل به یفارس: ی کتابدار  ۀاصطالحنام .( 1365) نی فرورد ن،یراست و یپور ،یسلطان

  قات، یتحق  علوم  واحد.  ارشد  یکارشناس   ۀنامانی پا  .رانی ا  در  یرکتابیغ   آثار  یواسپار  قانون  یاجرا  یچگونگ  یبررس(.  138۷)  سوده  ،یرفیص

 . تهران  ،یاسالم آزاد دانشگاه

 ۀ نامانی پا.  1390-1381  یهاسال  یط  رانی ای اسالم  یجمهور  یمل  ۀکتابخان  در  یواسپار  قانون  یاجرا  تیوضع   یبررس(.  1391)  میرح  ،یقاسم

 . همدان  ،یاسالم آزاد دانشگاه همدان، واحد . ارشد یکارشناس

کتابخانه  یقانون  ی واسپار  یهااستیس  ۀسی مقا  . (1399)   میرح  ،یقاسم در    ی مل  ۀکتابخان  به  الگو  ۀارائ   منظور  به  جهان  بزرگ  یمل  یهامنابع 
 . تهران  ،یخوارزم  دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب  علوم دانشکده  المللن یب سی پرد. یدکتر ۀنامانی پا. ران ی ا یاسالم یجمهور



  1401 زیی، پا(3)33اطالعات  یو سازمانده یمطالعات کتابدار
91  

  ی سازمانده  و یکتابدار یمل مطالعات فصلنامه. یقانون یرواسپا نهی آ در ندهای ایپ(. 1399)  وشی دار ،یمحمدیعل و ،نرگس نشاط، ،میرح ،یقاسم
 .  ۷2-58 ص (،4) 31 . اطالعات

 ۀکتابخان  و  اسناد  سازمان:  تهران(.  1283-1280، ص  2ج)  ،یرساناطالع   و  یکتابدار  المعارفهری دادر    ،یقانون واسپار  .(1385)  آذر  ان،ی کاتوز

 . رانی ای اسالم یجمهور یمل
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