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 خذا ًام تِ
 ایزاى استاًذارد هلی ساسهاى تا آضٌایی

 ایشاى، صٌؼتی ٍ تحمیمات استاًذاسد ٔهؤسسِ همشسات ٍ لَاًیي اصالح لاًَى 3 ٔهادُ یه تٌذ هَخةِ ت ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى

 سا اسدتاًذاسدّا  هلدی )سسدوی( ایدشاى     ًشدش  ٍ تدذٍیي  ،تؼییي ٍظیفِ وِ است وشَس سسوی هشخغ تٌْا 1371 هاُ تْوي هصَب

 .داسد ػْذُ تِ

تدِ   6/90 /29ة یىصذ ٍ پٌداُ ٍ دٍهیي خلسِ شَسا  ػالی اداس  هدَس   هَخ استاًذاسد ٍ تحمیمات صٌؼتی ایشاى تِ هؤسسًِام 

 خْت اخشا اتالؽ شذُ است. 24/7/90هَس   35838/206ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى تغییش ٍ عی ًاهِ شواسُ 

ؤسسدات  ه ٍ هشاودض  ًظدشاى  واسشٌاسداى سداصهاى صداحة    اص هشوة فٌی  ّا وویسیَى دس هختلف  ّا حَصُ دس استاًذاسد تذٍیي

تَلیدذ ،   تدِ شدشایظ   تَخِ تا ٍ هلی هصالح تا ّوگام ٍوَششی شَد هی اًدام هشتثظ ٍ آگاُ التصاد  ٍ تَلیذ  پژٍّشی، ػلوی،

ِ  اسدت  تداس  ٍ فٌاٍس  ِ  هشداسوت  اص ود ِ  ٍ آگاّاًد ، وٌٌدذگاى  هصدش   تَلیذوٌٌدذگاى،  شداه   ًفدغ،  ٍ حدك  صداحثاى  ٔهٌصدفاً

ًدَی    پدی  . شدَد  هدی  حاص  دٍلتی غیش ٍ دٍلتی  ّا ساصهاى ًْادّا، تخصصی، ٍ ػلوی هشاوض وٌٌذگاى، ٍاسد ٍ صادسوٌٌذگاى

 دسیافدت اص  پ  ٍ شَد هی اسسال هشتَط فٌی  ّا وویسیَى اػضا  ٍ ریٌفغ هشاخغ تِ ًظشخَاّی تشا  ایشاى هلی استاًذاسدّا 

 ٍ ایدشاى اداج   (یسسدو ) هلی استاًذاسد ػٌَاى تِ تصَیة صَست دس ٍ عشح سشتِ آى تا هشتثظ هلی ٔتِیوو دس پیشٌْادّا ٍ ًظشّا

 .شَد هی هٌتشش

ِ  شدذُ  تؼیدیي  ضَاتظ سػایت تا ًیض ریصالح ٍ هٌذ ػاللِ  ّا ساصهاى ٍ هؤسسات وِ استاًذاسدّایی ًَی  پی   دسوٌٌدذ   هدی  تْید

 ، استاًذاسدّاییتشتیة تذیي. شَد هی هٌتشش ٍ ااج ایشاى هلی استاًذاسد ػٌَاى تِ تصَیة، صَست دس ٍ تشسسی ٍ عشح هلی ٔتِیوو

ِ  هشتدَط  هلی اسدتاًذاسد  ٔتِیوو دس ٍ تذٍیي 5 ٔشواسُ ایشاى هلی استاًذاسد دس شذُ ًَشتِ هفاد اساس تش وِ شَد هی تلمی هلی  ود

 .تاشذ سسیذُ تصَیة تِ دّذ هی تشىی  ساصهاى هلی استاًذاسد

(ISO)استاًذاسد  یالولل يیت ساصهاى اصلی اػضا  اص ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى
2الىتشٍتىٌیده  یالولل يیت وویسیَى 1

(IEC) 

3لاًًَی شٌاسی اًذاصُ یالولل يیت ساصهاى ٍ
(OIML) 5 وذو  غزایی وویسیَى 4ساتظ تٌْا ػٌَاى تِ ٍ است

 (CAC) وشدَس  دس 

ِ  ضدوي  ایشاى هلی استاًذاسدّا  تذٍیي دس. وٌذ هی فؼالیت ِ  تَخد  آخدشیي  اص وشدَس،  خدا    ّدا  ًیاصهٌدذ   ٍ ولدی  شدشایظ  تد

 .شَد هی گیش  تْشُ الوللی تیي استاًذاسدّا  ٍ خْاى صٌؼتی ٍ فٌی ػلوی،  ّا ششفتپی

 سالهت وٌٌذگاى، حفظ هصش  اص پشتیثاًی تشا  لاًَى، دس شذُ تیٌی پی  هَاصیي سػایت تا تَاًذ هی ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى

 اص اخدشا  تؼضدی   التصداد ،  ٍ هحیغدی  سدت صی هالحظدات  ٍ هحصدَتت  ویفیدت  اص اعویٌداى  حصَل ػوَهی، ٍ فشد  ایوٌی ٍ

 اسدتاًذاسد، اخثداس    ػالی شَسا  تصَیة ات ٍاسداتی، الالم یا / ٍ وشَس داخ  تَلیذ  هحصَتت تشا  سا ایشاى هلی استاًذاسدّا 

 واتّا  ذاسداستاً اخشا  وشَس، هحصَتت تشا  الوللی تیي تاصاسّا  حفظ هٌظَس تِ تَاًذ هی ًوایذ. ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى

ِ  تخشدیذى  اعویٌداى  تشا  ًوایذ. ّوچٌیي اخثاس  سا آى تٌذ  دسخِ ٍ صادساتی  ٍ ّدا  سداصهاى  خدذهات  اص وٌٌدذگاى  اسدتفادُ  تد

 هددذیشیت ٍ ویفیددت هددذیشیت  ّددا سیسددتن صددذٍسگَاّی ٍ هویددض  تاصسسددی، آهددَص ، هشدداٍسُ، ٌٔددِیصهدس  فؼددال هؤسسددات

ِ  ایدي  سداصهاى هلدی اسدتاًذاسد   ، سٌد  ٍسای  یَى )ٍاسٌدی(والیثشاس ٍ هشاوضّا  آصهایشگاُ هحیغی، صیست  ٍّدا   سداصهاى  گًَد

ِ یگَاّ تصم، شدشایظ  احدشاص  صدَست  دس ٍ وٌدذ  هدی  اسصیداتی  ایدشاى  تأییذ صالحیت ًظام ضَاتظ اساس تش سا هؤسسات  تأییدذ  ٌٔاهد

ُ  تشٍیح. وٌذ ًظاست هی ّا آى ػولىشد تش ٍ اػغاّا  آى تِ صالحیت  ٍسدای   والیثشاسدیَى )ٍاسدٌدی(   ا،یىاّد  یالوللد  يیتد  دسدتگا

 ایدي  ٍظدایف  دیگدش  اص ایشاى هلی استاًذاسدّا  سغح استما  تشا  تحمیمات واستشد  اًدام ٍ گشاًثْا فلضات ػیاس تؼییي سٌد ،

 .است ساصهاى

                                                 
1 - International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کويسيَى فٌی تذٍیي استاًذارد

  «)ضثاک(  ایتخاًِالوللی اقالم کتاضٌاساگز تيي - اطالعات ٍ دتيشش»

 

 هحل اضتغالسوت ٍ / یا  رئيس

 داًشگاُ پیام ًَس گشگاى -ت ػلویأػضَ ّی حیذس ،هختاس 

  (سساًی وتاتذاس  ٍ اعالع  دوتش)

  دتيز

 ػشب، ّوا

 (یسساً ٍ اعالع  وتاتذاس)واسشٌاسی 
 اداسُ و  استاًذاسد هاصًذساى -واسشٌاس

 

  تزتية حزٍف الفثا( )تِ اعضا:

 لذسیِ یذُس، تخشی

 (سساًی وتاتذاس  ٍ اعالع شذاس ی)واسشٌاس

 وتاتخاًِ ػوَهی آصادگاى ساس  -واسشٌاس

  

 تاتایی، هشین

 شٌاسی(اسشذوتاتذاس  ٍ داً )واسشٌاسی

 ىگلستا استاى ػوَهی ّا وتاتخاًِ ًْاد  -هؼاٍى 

  

 ذیسؼیی، تٌا

 (افضاسًشم -واهپیَتشی واسشٌاس)

 استاًذاسد هاصًذساى و  اداسُ -واسشٌاس

 

  

 یذُ صّشاس صادُ، فیشش

 ی(سیاًگلاسشذ آهَص  صتاى  یواسشٌاس)

اسدتاًذاسد   ود  اداسُ  -اعالػدات  فٌداٍس   واسشٌاس

 هاصًذساى

  

 یثائیاى، عٌاصشى

 ی(ػال  آهَص دوتش)

 استاًذاسد هاصًذساى و اداسُ  -آهَص  واسشٌاس

  

 لشتاًی، سٍشٌه

 اٍس  اعالػات(اسشذ فٌ )واسشٌاسی 

تْدذاس  ٍ تْذاشددت   -ػدداتاعال فٌداٍس   واسشدٌاس 

 صٌؼت ًفت شوال وشَس

  

 هشاد  ًژاد، آصادُ

 سساًی( وتاتذاس  ٍ اعالع واسشٌاس)

 ِ داًشدگاُ ػلدَم پضشدىی    داًشدگاُ   -سئی  وتاتخاًد

  اسان

  

 هشتاق، هشین

 اسشذ هذیشیت( )واسشٌاسی
 

 اداسُ و  استاًذاسد هاصًذساى -واسشٌاس
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 هیشلاسوی، سیذُ ستیٌا

 (افضاس ًشم -واهپیَتش ٌْذسیه واسشٌاسی)

 و  استاًذاسد هاصًذساىاداسُ -واسشٌاس

  

 ًظشًَوٌذُ، سواًِ

 (شٌاسیداً  ٍ وتاتذاس  اسشذ واسشٌاسی)

وتاتخاًِ داًشىذُ هٌاتغ عثیؼی ٍ ػلَم  – واسشٌاس

 وشاٍسص  گشگاى

  

  ٍیزاستار

 سیذػلی، خؼفش  ایَس 

 (ػوشاى -واسشٌاسی هٌْذسی ػوشاى)

 و  استاًذاسد استاى گلستاىاداسُ – واسشٌاس
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 فْزست هٌذرجات

 صفحِ عٌَاى

 ص گفتاس  یپ

 ح ......همذهِ

 1 واستشدداهٌِ  ......1

 1 هشاخغ الضاهی......2

 2 اصغالحات ٍ تؼاسیف   3

 3 شثانساختاس ٍ ًحَ    4

 3 )شثان(ILIIساختار    4-1

 4 ّای ٍاتستِ)ضاتکا(اًِ ٍ ساسهاىالوللی کتاتخضٌاساگز استاًذارد تيي   4-2

 4 (ISCI)هجوَعِ الوللیتيي استاًذارد ضٌاساگز   4-3

 4 ضٌاساگز قلن   4-4

 5 تَصيِ استفادُ اس ًَیسِ   4-5

 5 هذیزیت   5

 7 ًاهِ وتاب
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 گفتار پيص

آى دس   یًَ  یپوِ « )شثان(  ا ًِالوللی الالم وتاتخاشٌاساگش تیي-ٍ دتیض  اعالػات» استاًذاسد

ػٌَاى استاًذاسد هلی ایشاى تِ سٍ  اشاسُ  الوللی تِ تش هثٌا  پزیش  استاًذاسدّا  تیي  هشتَط ّا َىیسیوو

اخالسیِ  اْ  ٍ ًْویيدٍیست ٍ تْیِ ٍ تذٍیي شذُ، دس  5، استاًذاسد هلی شواسُ 7شذُ دس هَسد الف، تٌذ

تصَیة شذ. ایٌه ایي استاًذاسد  25/09/1397 َس هلی استاًذاسد اسٌاد ٍ تدْیضات اداس  ٍآهَصشی ه تِیوو

ٍ تحمیمات صٌؼتی ایشاى، هصَب  استاًذاسداصالح لَاًیي ٍ همشسات هؤسسِ  لاًَى 3 هادُتِ استٌاد تٌذ یه 

 شَد. استاًذاسد هلی ایشاى هٌتشش هی ػٌَاى تِ، 1371تْوي هاُ 

 َُیشساختاس ٍ  -)استاًذاسدّا  هلی ایشاى 5 شواسُاستاًذاسد هلی ایشاى  تش اساساستاًذاسدّا  هلی ایشاى 

 ٌِیصه دسٍ خْاًی  یهل  ّا ششفتیپٍ  تا تحَتت حفظ ّوگاهی ٍ ّواٌّگی تشا  .شًَذ یهًگاس ( تذٍیي 

وِ  ذ شذ ٍ ّش پیشٌْاد ٌلضٍم تدذیذًظش خَاّ صَستایشاى دس هلی  استاًذاسدّاصٌایغ، ػلَم ٍ خذهات، 

لشاس خَاّذ  هَسدتَخِهشتَط   ّا گشٍُّا اسائِ شَد، ٌّگام تدذیذًظش دس ایي استاًذاسد تىوی تشا  اصالح ٍ 

 وشد.تٌاتشایي، تایذ ّوَاسُ اص آخشیي تدذیذًظش استاًذاسدّا  هلی ایشاى استفادُ؛ گشفت

شذُ  ٍیيتْیِ ٍتذ« هؼادل یىساى»صیش تِ سٍ   الوللی تش هثٌا  پزیش  استاًذاسدّا  تیيایي استاًذاسد هلی 

الوللی هضتَس  تاشذ ٍ هؼادل یىساى استاًذاسد تیي خوِ تخصصی واه  هتي آى تِ صتاى فاسسی هیٍ شاه  تش

 تاشذ: هی

ISO 20247: 2018, Information and documentation - International library item identifier(ILII)
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 هقذهِ

اص واستشدّا  یه للن دس وتاتخاًِ یا  ًوای  اًَاع هختلفی هٌظَستِایي هذسن تشا  اسائِ سٍشی استاًذاسد 

ّا  سیستن تشا  الالهی وِ دس اختیاسشاى است ّااًِخعَسهؼوَل وتاتشذ. تِ ایدادّا  هشتثظ ساصهاى

سٍد تشا  هثال، دس یه واس هیوتاتخاًِ تِ هحذٍدُ فشاتش اص للناها ٍلتی وِ یه  شٌاسایی هحلی داسًذ،

ذ. ٌدّتشا  شٌاسایی ولی للن تِ واس اداهِ ًوی ّا  شٌاسایی هحلی هاًِا ، ساوتاتخاًِتشاوٌ  اهاًت تیي

شذُ شفتِگشًَذ دس ًظشهی هاله استفادُ ّا دس خاسج اص هَسسِ آى ّایی وِ الالمایي استاًذاسد تشا  ساهاًِ

 است.

     واستِتشا  شٌاسایی  عَس ولی، تِشٌاساگش وتاتخاًِ ٍ شٌاساگش للن  هحلی آى دسست است وِ تشویة

ایي شٌاساگش  هوىي است، تشا  افضٍدى تِ شٌاساگش هدوَػِ ضشٍس  تاشذ.ّوچٌیي سٍد. دس تؼضی هَاسد هی

 .دّذساًشاى هیخاسخی هَاد، تسْی  شٌاسایی الالم خْاًی هسائ  هشتَط تِ گشد  

ّا، تِ حذال  سساًذى ّش گًَِ هشىالت دس تشا  تِ حذاوثش سساًذى اختیاسات داسایی ساصهاىایي استاًذاسد 

  دّذ.تشٍیح هی ّا ساواس سادُ ٍ آساى است ٍ ّوىاس  وتاتخاًِ است. ایيواستشد آى عشاحی شذُ
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 )ضثاک( ایتخاًِالوللی اقالم کتااطالعات ٍ دتيشش ضٌاساگز تيي

 داهٌِ کارتزد......1 

وِ تشا  شٌاسایی  استا  الالم وتاتخاًِ تِ الوللیشٌاساگش تیي اختصا  ایي استاًذاسد   اص تذٍیيّذ

سٍد. دس ایي استاًذاسد واسهیشَد تِّا  هشتثظ ًگْذاس  هیّا ٍ ساصهاىهٌحصشتِ فشد الالهی وِ  دس وتاتخاًِ

دس ایٌدا تِ « الالم»آهذُ است.  ISO 15511شَد وِ دس داهٌِ واستشد استاًذاسد ّایی اشاسُ هیتِ ساصهاى

 شَد، اشاسُ داسد.هی ٍسیلِ ساصهاى هشتَعِ شٌاسایی ٍ هذیشیتهَاد  وِ تِ

ا  است وِ ا ، تسْی  شٌاسایی هٌحصشتِ فشد الالم وتاتخاًِالوللی للن وتاتخاًِّذ  اص شٌاساگش تیي

ا  اص ایي شَد. ًوًَِِ اشتشان گزاشتِ هیّا  واستشد  وتاتخاًِ تّا دسهیاى تشًاهِاعالػات دستاسُ آى

 ا  ٍ لشاسدادّا  ااپی هشتشن.ّا ػثاستٌذ اص: اهاًت تیي وتاتخاًِساهاًِ

 هزاجع الشاهی......2

 ّا اسخاع دادُ شدذُ اسدت.  صَست الضاهی تِ آى ي استاًذاسد تِدس هشاخغ صیش ضَاتغی ٍخَد داسد وِ دس هتي ای

 شًَذ. ایي استاًذاسد هحسَب هیتشتیة، آى ضَاتظ خضئی اص  تذیي

ّا ٍ تدذیذًظشّا  تؼذ  آى تشا   وِ تِ هشخؼی تا روش تاسیخ اًتشاس اسخاع دادُ شذُ تاشذ، اصالحیِ صَستی دس

دس هَسد هشاخؼی وِ تذٍى روش تاسیخ اًتشداس تدِ آًْدا اسخداع دادُ شدذُ اسدت،        .آٍس ًیست ایي استاًذاسد الضام

 آٍس است. ّا  تؼذ  تشا  ایي استاًذاسد الضام یِّوَاسُ آخشیي تدذیذًظش ٍ اصالح

 استفادُ اص هشاخغ صیش تشا  واستشد ایي استاًذاسد الضاهی است:

شٌاساگش استاًذاسد  -هستٌذساص (، اعالػات ٍ دتیض )1393: سال 10138 استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ  2-1

 ّا  ٍاتستِ)شاتىا(الوللی وتاتخاًِ ٍ ساصهاىتیي

2-2 ISO 27730, Information and documentation - International standard collection identifier 

(ISCI)  

2-3  ISO/IEC 10646, Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)  
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 فیتعاراصطالحات ٍ ..... 3

 :سًٍذ یه واس تِ شیص فیتؼاس ٍاستاًذاسد اصغالحات  يیادس 

ISO   ٍIECُّا  صیش سا تشا  استفادُ دس استاًذاسدساص  دس ًشاًی شٌاختیّا  دادُ اصغالح، پایگا

 :وٌٌذهی ًگْذاس 

- IEC Electropedia :گاُدس ٍب /http:// www .electropedia .org لات  دستشس است 

   دستشس استلات https:// www .iso .org/ obp گاُگش تشخظ ایضٍ: دس ٍبسپلت فشم هشٍ  -

 

3-1 

 هجوَعِ

collection 

 

ػٌَاى هثال، تشاساس هىاى، ًَع یا ّا  هشتشن تِتدوغ دائوی یا هَلت الالم هتشاون تشاساس تشخی ٍیژگی

 الالم یا تشاساس هٌثغ یا هالىیت است. شى 

3-2 

 ًذُّا  ًگْذاسساصهاى

holding organization 

 داسًذ.سا ًگِ هی طهشتَ وتاتخاًِ یا ساصهاى هشتثظ وِ الالم

3-3 

 ایکتاتخاًِاهاًت تيي

holding organization 

 تیي دٍ وتاتخاًِ تاتت یه واستش ًْایی است. وپیتشاوٌ  اهاًت یا 
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3-4 

 1)ضاتن(هجوَعِ الوللیتيي استاًذارد ضٌاساگز

ISCI 

 

 هؼیي شذُ است. ISO 27730( وِ تش اساس استاًذاسد 1-3شٌاساگش یه هدوَػِ)

3-5 

2ّای ٍاتستِ)ضاتکا(الوللی کتاتخاًِ ٍ ساسهاىضٌاساگز استاًذارد تيي
 

ISIL 

 هؼیي شذُ است. 1393: سال 10138شٌاساگش یه ساصهاى وِ تش اساس استاًذاسد هلی ایشاى تِ شواسُ 

3-6 

 قلن

item 

 د.تشواس هیتِ ٌَاى یه ٍاحذ تشا  خذهات ػوتاتخاًِ یا ساصهاى هشتثظ تِ وِ یه ئش

ِ   للدن  عَس هؼوَل یه وتاب هشخص دس وتاتخاًِ یا یه ًماشی دس یه هَصُ یده تِ -رییادآٍ  ّدا  لدَح ا  اص اسدت. هدوَػد

 ، یه للن است.تؼشیف تات تاشذتا ا  یا ّش ًَع شی سلوی دسصَستی وِ هغاتك است.یه فای  سایاًِ للنصَتی یه  فششدُ

3-7 

 قزارداد چاپی هطتزک

shared print agreement 

ّا  هتؼذد دس پاسخ تِ دستشسی ( دس هیاى وتاتخا1ًِ-3ّا  ااپی )تشا  تثثیت ٍحفظ هدوَػِ ا ِتشًاه

 ّا  وتاتخاًِ داًشگاُ است.گستشدُ هٌاتغ سلوی ٍ افضای  فشاس تشا  فضا دس هحَعِ ساختواى

 ضثاکساختار ٍ ًحَ      4

 ضثاکساختار     4-1

 تاشذ.هی).(  ًمغٍِسیلِ ًَیسِ تِ  شذُدٍ ػٌصش خذاا  است وِ دس تشداسًذُ یه سشتِ ًَیسِ شثان

                                                 
1- International standard collection identifier(ISCI) 
2- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) 
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هٌظَس تشتیة، تِتِ ًذُللن است. ساصهاى ًگْذاس گش؛ دٍهیي ػٌصش شٌاساشاتن است یا شاتىااٍلیي ػٌصش یا 

یا 1393: سال 10138شواسُ ٍ هغاتك تا استاًذاسد هلی ایشاى  شاتىا شتِ فشد خْاًیصتحمك هٌح

 وٌذ.ػٌَاى ػٌصش اٍل اًتخاب هیسا تِ شاتنیا  اشاتى ، ISO 27730استاًذاسد

 

 

 :1هثال

JP-1000003.1201000185819  

ISIL part = JP-1000003  

 1201000185819 = تخ  شٌاساگش للن

:2هثال  

[FI-H]Hebraica.12345  

ISCI part = [FI-H]Hebraica  

 تخ  شٌاساگش للن12345 = 

اعویٌداى   3-4ٍ  2-4صیدش تٌدذ    هثدال دس  ػٌدَاى وٌذ. تٌِصش اٍل ٍ دٍم سا خذا هیدادُ شذُ، ػ شثاناٍلیي ًمغِ دس -یادآٍری

دادُ شذُ تدِ شٌاسداگش    شثان ٍخَد ًذاسد.دٍهیي ًمغِ یا ًمغِ فشػی دس شاتنیا  شاتىاا  دس شَد وِ آًدا ّیچ ًمغِحاص  هی

 للن تؼلك داسد.

 (ISIL)ٍاتستِ)ضاتکا(ّای الوللی کتاتخاًِ ٍ ساسهاىضٌاساگز استاًذارد تيي   4-2

    1393: سال10138شواسُ  هؼیي هغاتك تا استاًذاسد هلی ایشاى ًگْذاسًذُ شٌاساگش یه ساصهاى،  شاتىا

 شَد.هشخص هی 1393: سال 10138استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ ٍسیلِ تِ شاتىاتاشذ. ًحَ هی

 (شاتن)هجوَعِ الوللیتيي استاًذارد ضٌاساگز    4-3

 (ضاتن)هجوَعِ الوللیتيي استاًذارد ضٌاساگزختار سا   4-3-1

-ا  تِهدوَػِ شاتنتشا   2-3-4ٍسیلِ صیشتٌذ ا  وِ تِشذُیٌذ تؼییيآحاص  فش ا  است،ًَیسِ سشتِ شاتن

 هشخص شذُ است. ISO 27730ٍسیلِ استاًذاسد تِ شاتنًحَ  تِ آى تؼلك داسد. تَط،وِ للن هش سٍدواس هی

 ی اس فزآیٌذ خارج ضذىاى درصذًقطِ، ًط   4-3-2

سا تا سِ ًَیسِ: ًشاًِ دسصذ؛ سلن دٍ ٍ سلن  ًَیسِ ًشاًِ دسصذ 1ٍلایغشذُ، ولیِ ًَیسِ دادُتشا  یه سشتِ

).( سا تا سِ ًَیسِ: ًشاًِ دسصذ؛ سلن دٍ ٍ حش  تضسي  خایگضیي وٌیذ. ولیِ ٍلایغ ًَیسِ ًمغِ  (25%)پٌح

 هاًذ.ّیچ ًَیسِ دیگش  دس سشتِ ًَیسِ دادُ شذُ تالی ًوی. ( E) دٍ دسصذ ذخایگضیي وٌی Eتتیي 

                                                 
1- Occurrences 
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 ضٌاساگز قلن   4-4

 ًحَ ضٌاساگز قلن   4-4-1

 ISO/IEC 10646ّایی وِ دس استاًذاسد اص ًَیسِ عَل دلخَاُ ا  است وِ تاشٌاساگش للن یه سشتِ ًَیسِ

 ٍخَد داسد تشىی  شذُ است.

 تخصيص ضٌاساگز قلن   4-4-2

ّا ًثایذ سشتِ تایذ شٌاساگشّا  هٌحصشتِ فشد  سا تِ الالم اختصا  دٌّذ. ساصهاى ْذاسًذًُگّا  ساصهاى

ّا  هختلف تؼلك داشتِ ّا تِ هدوَػِوِ آىهگش ایي ،شٌاساگش یىساًی سا تِ الالم هختلف اختصا  دٌّذ

 تاشذ.

 قلن تٌذیسطح الیِ   4-4-3

ٍ الالم فشػی آى، شٌاساگشّا  هختلفی داسًذ وِ  1ولی شَد، للنٍلتی وِ یه للن اص الالم فشػی تشىی  هی

تخصیص  لؤهس ًگْذاسًذُّا  هوىي است ساختاس الالم اختصا  دادُ شذُ سا هٌؼى  وٌذ یا ًىٌذ. ساصهاى

 ٍحفظ هؼٌا  شٌاساگشّا  للن ّستٌذ.

 هثال:

 است. وتاتچِشخصی ٍ یه فششدُ ّا  لَحشخصی وِ شاه   لَح فششدُآلثَم 

ی دّذ. یه تشًاهِ واستشد  وِ ًیاص تِ اعالػات ساختاس  داسد اص تشخد لضٍها، اعالػات ساختاس  سا اًتمال ًوی انشث -یادآٍری

ّدا   دسدت آٍسدى هؼٌدا  شٌاسداگش اص سداصهاى    ػٌَاى هثال، تِوٌذ.) تِساختاس  استفادُ هی اتضاسّا  دیگش دس گشفتي اعالػات

 ّا  تَصیفی(دادُفشاتضسي یا استفادُ اص 

 تَصيِ استفادُ اس ًَیسِ   4-5

استفادُ شَد، تَصیِ  شاتن هوىي است دس شٌاساگش للن یا دس ISO/IEC 10646اگشاِ ّش ًَیسِ استاًذاسد 

ادُ شَد هگش استف ISO/IEC 10646استاًذاسد  پایِ تتیيلغؼِ وِ دس  ّا  هَخَدشَد فمظ اص ًَیسِهی

 اشذ.ّا  دیگش ضشٍس  تایٌىِ تشا  استفادُ اص ًَیسِ

ِ  غیش اصّا  ( استفادُ اص ًَیسRFIDِ) هاًٌذ  شثان ّا  واستشد خی اص تشًاهِشدس ت -1یادآٍری اص تاػد    تَاًدذ هدی  تتیي پاید

 لات  تَخْی اص هٌاتغ حافظِ شَد.  تیي سفتي

داسًدذ ودِ    ّدا  یىسداًی  ّایی است وِ یىساى ّستٌذ یا تمشیثا ػالهتحاٍ  ًَیسِ ISO/IEC 10646استاًذاسد  -2یادآٍری

 تَاًذ تاػ  هسائ  اهٌیتی ٍ هشىالت دیگش  شَد.تَاًٌذ تا ّوذیگش اشتثاُ گشفتِ شَد. ایي هیهی

ایدداد شدذُ اسدت( اخداصُ اسدتفادُ اص       RFC 3986ودِ هغداتك   URIػٌَاى هثالّا  شٌاساگش) تِتشخی اص ساهاًِ -3یادآٍری

 شدَد  دس اٌیي هحیغدی اسدتفادُ هدی    شثاندّذ. ٍلتی وِ یه ّا  غیش وذگزاس  شذُ سا ًویّا  ایداد شذُ دس شى ًَیسِ

 وذگزاس ( هَسد ًیاص است.-) هاًٌذ، دسصذهٌاسة  گشیضساص ٍواس 

                                                 
1- Aggregate Item 
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 هذیزیت     5

 دٍام   5-1

شَد، شٌاساگشّایی سا ودِ تدِ   هی ًگْذاسًذُوِ للن تَسظ ّواى ساصهاى ًثایذ تا صهاًی ًگْذاسًذُّا  ساصهاى

 تغییش دٌّذ.اًذ سا للن اختصا  دادُ

 قلن ٍاگذاری یک   5-2

 شدثان خذیدذ تایدذ یده     ًگْذاسًدذُ ، سداصهاى  شَدوِ حفاظت اص یه للن تِ ساصهاى دیگش  ٍاگزاس هیٍلتی

     اسدت ودِ   ی شداتو اسدت یدا    خذیدذ  ًگْذاسًدذُ ساصهاى  شاتىا ،خذیذ شثانخذیذ تؼییي ًوایذ. اٍلیي ػٌصش 

خذیذ هوىدي اسدت یده شٌاسداگش للدن       ًگْذاسًذُي ساصهاى شَد. ّوچٌیٍسیلِ ساصهاى خذیذ تؼییي هیتِ

 وٌذ. شذُ تؼییيتشا  للن ٍاگزاس  سا خذیذ 
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