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 نردم یگنھرف ثاریم زا تظفاحم هژیو یناھج ھمانرب کی
 
 

 کModern Endangered Archives Program, MEAP( 8( نردم رطخ ضرعم رد یا-ویشرآ همانرب
 زا رطخ ضرعم رد یویشرآ بلاطم هک م6نک3 2ام 01/مات ار +*اهەژورپ ام .تسا UCLA Library تنرگ یاطعا همانرب
 س̂[سد لZاق و لاتیجVد ار لاتیجVد ا6شا و ،ماودT*  بلاطم ،توص ،مل6ف ،سکع ،L*اچ بلاطم هلمج زا 21 و 20 نورق

  .دننک3
 
 

 )2022-23( تساوخرد ناوخارف
 

MEAP یطیحمتسیز طیارش رطخ ضرعم رد یاھھعومجم ندرک یلاتیجید و یزاسدنتسم ،ظفح یاھهژورپ هرود نیمجنپ یارب، 
 نونکا .دنکیم تساوخرد ھیارا ھب توعد یناگمھ و یعامتجا تارییغت ای ،تسردان هریخذ ،ماودیبً اتاذ یاھھناسر ،یسایس تیعطق مدع
 راشتنا و ندرک یلاتیجید تھج هژورپ یاھتنرگ و دوجوم یویشرآ یاھھعومجم ای یزیرھمانرب یاھتنرگ تھج یلام نیمات
  .تسا سرتسد رد دوجوم یاھھعومجم

 
 دوشیم زاغآ 2022 ،ربماتپس 12 زا تساوخرد ھیارا
 تسا 2022 ربماون 14 ات ھیلوا یاھتساوخرد ھیارا تلھم
 تسا 2022 ھیروف 13 ات )هدش توعد نایضاقتم هِژیو( یلیصفت تساوخرد ھیارا تلھم

 
 اھتساوخرد ھمھ .دوش ھیارا meap.smapply.io رد دوجوم MEPA نیالنآ تساوخرد متسیس قیرط زا دیاب اھتساوخرد ھمھ
 .دوش لاسرا یسیلگنا نابز ھب دیاب

 
 
 دوجوم یاھتنرگ

 
MEAP دراد تنرگ عون ود یلام نیمات رود نیا رد. 

 
  .راک لاس کی ات رالد 15000 ات یزیرھمانرب یاھتنرگ
 .درک هدافتسا یھدنامزاس/ای یلاتیجید تھج اھھعومجم هرابرد قیقحت ای یبایزرا یارب ناوتیم ار یزیرھمانرب یاھتنرگ
 ندرک یلاتیجید هدامآ و یزاسدنتسم ار اھھعومجم ھک دننکیم ھیھت یمالقا یدوجوم ای یتاقیقحت یاھشرازگ قفوم یاھهژورپ
 .دنکیم

 
  .راک لاس ود یارب رالد 50000 غلبم ات هژورپ یاھتنرگ
 .درک هدافتسا لاتیجید شیپ زا یاھییاراد یھدنامزاس ای یویشرآ تایوتحم ندرک یلاتیجید یارب ناوتیم ار هژورپ یاھتنرگ
 لحارم لک و دنشاب ندش یلاتیجید هدامآ ،یلام نیمات ھب یسرتسد ضحم ھب دیاب تنرگ نیا رد هدش یلام نیمات یاھهژورپ
  .دوش ماجنا لاتیجید ییاراد لیوحت و )هدادارف ھیھت( تایوتحم حرش ،یرادربریوصت لماش ندرک یلاتیجید

 
 هژورپ یاھمیت .دش دنھاوخ رشتنم UCLA ھناخباتک رد نیالنآ تروصب MEAP یاھهژورپ بلاق رد هدش داجیا لاتیجید مالقا ھمھ
 زین یزیرھمانرب تنرگ یاھهژورپ .دنتسھ تساوخرد دنیارف هرود رد تاراشتنا ھب دازآ یسرتسد یارب مزال یاھزوجم ذخا لوئسم
 .دنزادرپب قوقح اب طبترم یاھلاوس ھب تسا نکمم
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 هژورپ طیارش زارحا
 

MEAP یلاتیجید یاھییاراد ای یویشرآ بلاطم حیرشت و لیدبت ،یروآعمج ،یھدنامزاس اھنآ فدھ ھک دنکیم ینابیتشپ ییاھهژورپ زا 
 .دنشاب ریز ھنماد رد دیاب بلاطم .تسا دوجوم

 
 .دنشاب دعب ھب 1950 ھھد زا دیاب بلاطم رتشیب هژیو ھب ،نونک ات 20 نرق لیاوا زا - بلاطم نس ●
 قوقح ،یعامتجا تلادع رب دیکات قیرط زا هژیو ھب ،ار تسایس و گنھرف ،عامتجا ،خیرات زا یداعبا دیاب بلاطم  - یوتحم ●

 .دنریگرب رد ار هدشدنتسم رتمک عماوج و ،رشب
 ،بیئاراک ،اقیرفآ زا تساوخرد ھیارا ام .دنراد تیحجرا اپورا و اکیرمآ لامش زا جراخ قطانم بلاطم - ییایفارغج زکرمت ●

  .مینکیم بیغرت ار ھیسونایقا و ایسآ قرش بونج و یزکرم یایسآ ،ھنایمرواخ ،نیتال یاکیرمآ ،یزکرم یاکیرمآ
 لماش( لاتیجید ادتبا زا یاھلیاف و ماودمک ،سکع ،یتوص ،یپاچ ھلمج زا عونتم یاھبلاق رد تسا نکمم بلاطم - بلاق ●

 .دنشاب )یعامتجا یاھھناسر تایوتحم و یسیطاغم راون ،یدعب ھس ریواصت ،امنرات تاحفص ،هارمھ نفلت یاھوئدیو ،اھگالب
 

  .تسا دوجوم meap.library.ucla.edu رد نایضاقتم یارب رتشیب تایئزج
 
 


