
 فْزست ًَٗسٖ

تِ صَرت هٌحصزتِ  OCLC فْزستٌَٗسٖ هطتزن تا

فزدٕ، سزهاِٗ گذارٕ تلٌذهذت ارسضوٌذٕ در آٌٗذُ 

 :WorldCat وتاتخاًِ ّا تِ ضوار هٖ رٍد سٗزا

ه٘لَ٘ى روَرد فْزستَٗسٖ است  ۹۴ـ درتزگ٘زًذٓ ت٘ص اس 

وِ تَسط وتاتخاًِ ّإ سزاسز جْاى اٗجاد ضذُ اًذ، الثتِ 

ثاًِ٘ ٗه روَرد تِ اٗي  ۲۱تا اٗي تَض٘ح وِ در ّز 

 .هجوَعِ افشٍدُ هٖ ضَد

ستاى سًذُ دً٘ا را تا گستزُ  ۹۴۴ـ داًص ثثت ضذُ إ را تا 

 .سال در خَد جإ دادُ است ۹۴۴۴إ تالغ تز 

فْزست جاٗاتٖ  ۸۸۹۳۳۹۴۸۴ـ ٍ تاالخزُ درتزگ٘زًذٓ 

 .است

ـ پزهزاجعِ تزٗي پاٗگاُ اطالعات در حَسُ آهَسش عالٖ 

 تِ ضوار هٖ رٍد

89اردیبهشت ماه   

WorldCat 

 دنیایی از اطالعات

 ارسضْإ افشٍدُ و٘فٖ

OCLC    ٓ تـا جـذٗـت       WorldCat در سهٌ٘ـِ ادار

وـتـاتـخـاًـِ در         ۹۳۳۳۴خاصٖ عول هٖ وٌذ. ت٘ص اس 

سزاسز جْاى تِ و٘ف٘ت روَردّإ هـَجـَد در اٗـي        

ً٘اس سـاسهـاًـٖ     OCLC پاٗگاُ هتىٖ ّستٌذ، اس اٌٗزٍ

هتماض٘اى ٍ استفادُ وـٌـٌـذگـاى خـذهـات خـَد را                

درًظزگزفتِ ٍ در رٍسآهذساسٕ آًْا دلـت ٍٗـ ُ إ       

دارد. خَاُ اطالعات اٗي پاٗگاُ تزإ ً٘اسّإ هـزجـ       

 استفادُ ضًَذ، اضتزان هٌات ، ٗا فْزستٌَٗسٖ؛ تعـْـذ  

OCLC  ،در ارائِ خذهات و٘فٖ تز، دستزسٖ سزٗعتز

ٍ روَردّإ وتاتطٌاختٖ دل٘متز تِ لَت خـَد تـالـٖ      

است.اٗي ساسهاى، و٘ف٘ت را اس طزٗك هطاتمت دادى تـا   

استاًذاردّإ ت٘ي الوللٖ ٍ ّذاٗت تزًاهِ ّإ وٌـتـزل   

و٘ف٘ت اٗجاد ٍ تضو٘ي هٖ ًواٗذ. تزًاهِ ّإ وـٌـتـزل     

ٍ هؤسسِ ّإ عضَ، روَردّإ  OCLC و٘ف٘ت در

WorldCat           ٍ ٕرا اس طزٗك حذف هـَارد تـىـزار

اصالح اضتثاّات تْثَد هٖ تخطٌذ. ّوچٌ٘ي، تـزًـاهـِ       

، ٍ   OCLC ّإ تٌِْ٘ ساسٕ تخص وٌتزل و٘ـفـ٘ـت   

تزًاهِ حذف خَدوار تىـزارٗـْـا ٍ ضـفـاف سـاسٕ             

 .روَردّا، و٘ف٘ت تاالٖٗ را تضو٘ي هٖ ًواٌٗذ
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WorldCat       ٕ ــار ــى ــو ــة ّ ــل  OCLC ل

اٗي خذهت سوثل اٗذُ آلٖ اس ّـوـىـارٕ      .است

ت٘ي وتاتخاًِ ّاست وِ دستزسٖ تِ هجوَعِ إ   

هجاسٕ را فزاّن هٖ آٍرد وِ ّ٘چ وتاتخاًـِ إ    

تِ تٌْاٖٗ لادر تِ داضتي چٌ٘ي هجوـَعـِ إ در       

تـِ     ۲۴۹۲خَد ً٘ست.اٗي خذهت وِ در سـال         

وتاتـخـاًـِ     ۳۹ٍارد ضذ،  OCLCجو  خذهات 

تِ ّـن   «اٍّاَٗ»داًطگاّٖ ٍ داًطىذُ إ را در 

پًَ٘ذ هٖ داد. در حال حاضز، اٗـي هـجـوـَعـِ           

درتزگ٘زًذٓ فْزستْإ ادغام ضذٓ وتاتخاًِ ّا در 

سزاسز جْاى است ٍ در ٍال  تشرگتزٗي ٍ غـٌـٖ     

تزٗي پاٗگاُ اطالعات وتاتطٌاختٖ تِ حساب هـٖ  

 .آٗذ

ـ وِ تِ عٌَاى طزح  WorldCat لَگَٕ جذٗذ

استفادُ ضـذُ اسـت ـ          »اتفاق«دٍ رًگ سهٌِ٘ 

ًوادٕ است اس هطاروت جْاًگستز وتاتخاًِ ّـا.  

پٌج تاسٍٕ لَگَ، ت٘اًگز چ٘شّإ تس٘ارٕ ّستٌذ: 

پٌج لارُ، پٌج حس )تَٗاٖٗ، چطاٖٗ، تـ٘ـٌـاٗـٖ،        

 ضٌَاٖٗ، ٍ الهسِ(، پٌج حَسُ اصـلـٖ خـذهـات       

OCLC (        ،ِفْزستٌَٗسٖ، هذٗزٗـت هـجـوـَعـ

  دٗج٘تال ساسٕ ٍ حفاظت هَاد وتاتخاًِ إ

 

، هزج ، ٍ اضتزان هٌات ( ه٘اى سـاٗـز وـتـاتـخـاًـِ           

ّاست. تاالخزُ اٗي لـَگـَ، ًـوـاٗـاًـگـز داراٗـٖ                

هٌحصزتِ فزدٕ است وِ تِ آًْاٖٗ تعلك دارد وِ تِ 

 .ساخت اٗي هجوَعِ اداهِ هٖ دٌّذ

WorldCat      ــ٘ــص اس ــ٘ــَى روــَرد       ۹۴ت ــل هــ٘

وتاتطٌاختٖ را در خَد جإ دادُ اسـت وـِ ّـز            

روَرد ئزتزگ٘زًذٓ تَص٘ف ف٘ـشٗـىـٖ هـذرن ٍ         

 اطالعاتٖ اس هحتَإ آى هٖ تـاضـذ. ّـوـچـٌـ٘ـي            

OCLC              هحتَإ ارسٗاتاًِ إ ًـظـ٘ـز فـْـزسـت

هٌذرجات، جلذ اثز، خالصِ وتاتْا، ٍ ٗادداضتْاٗـٖ  

در خصَظ ًَٗسٌذگاى تِ هـَارد ٗـاد ضـذُ هـٖ           

 .افشاٗذ

WorldCat    ،وتاتذاراى، داًطوٌذاى، داًطجـَٗـاى

هحمماى، ٍ هتماض٘اى اطالعات را تِ هجوَعٔ ثـثـت   

سالِ إ اس هٌات  اطالعات ـ اس لَحْـإ   ۹۴۴۴ضذُ 

گلٖ تا وتاتْإ الىتزًٍ٘ىٖ ٍ اس اطـاعـات ضـثـط       

ّا ـ هتصل هٖ ًواٗـذ. تـِ        MP۳ ضذُ رٍٕ هَم تا

هحض تع٘٘ي هٌث  دلخَاُ، ل٘ستٖ اس وتاتخاًـِ ّـإ     

 WorldCat عضَ دارًذٓ هَاد درخـَاسـتـٖ در     

ضو٘وِ ضذُ اًذ وِ جٌَٗذُ اطالعات را تـِ هـحـل      

ًگْذارٕ هٌث  رٌّوَى هٖ وٌٌذ. تٌاتزاٗي اگز فزدٕ 

در جستجَٕ هٌثعٖ تاضذ، اهىاى دستزسٖ تِ آى اس 

 .هْ٘ا ضذُ است WorldCat طزٗك

 WorldCat آهارّإ

ه٘ـلـ٘ـَى      ۱/ ۹تِ  ۱۴۴۱ٍ جَى  ۱۴۴۲اٗي خذهت ت٘ي جَالٕ 

روَرد رضذٗافتِ است. وتاتخاًِ ّا تزإ فـْـزسـتـٌـَٗسـٖ ٍ          

ه٘لَ٘ى هَرد اس هـَجـَدٕ اٗـي         ۹۴۹۴تٌظ٘ن هَجَدٕ خَد، 

ه٘لَ٘ى هـَرد اهـاًـت       ۴۴۸پاٗگاُ را هَرد استفادُ لزار دادُ ٍ 

ّـوـچـٌـ٘ـي وـاروـٌـاى ٍ             .  ت٘ي وتاتخاًِ إ تزت٘ة دادُ اًذ

وارتزاى وتاتخاًِ ّا تزإ پ ٍّص، هزج ، ٍ جاٗـاتـٖ هـَاد،      

 را اس طـزٗـك اهـىـاى       WorldCat  ه٘لَ٘ى جستجَ در ۵۴۳۳

FirstSearch تِ اًجام رساًذُ اًذ.  

 WorldCat ارسٗاتٖ

ٍ هؤسسِ ّإ ّوىار اس طزٗك  OCLC اعضإ

دستزسٖ پ٘ذا هٖ وٌٌذ  WorldCat خذهاتٖ تِ

وِ در سهاى ٍ هٌات  آًْا صزفِ جَٖٗ اٗجاد هٖ 

 .وٌذ

 


