
 

 دش زور ھب 2022 یالوج رد امنھار لوصا

 

Modern Endangered Archives Program (MEAP( 
 ھمانرب یامنھار

 
The Modern Endangered Archives Program (MEAP) ھناخباتک ضوعالب کمک یاطعا ھمانرب 

UCLA طسوت ھک تسا Arcadia تسا هدش یلام نیمات.  
 

 ،سکع ،یپاچ بلاطم ھلمج زا 21 و 20 نورق ھب طوبرم رطخ ضرعم رد یویشرآ بلاطم ھک تسا نآ ام فدھ
 یاھ کمک .میھد رارق سرتسد رد و هدرک یلاتیجید ار لاتیجید ًاودب یایشا و هاتوک رمع اب بلاطم ،یتوص ،ملیف
 و یزاسدنتسم یارب ار یگنھرف ثاریم ناصصختم و نارگشھوژپ ،نارادویشرآ ،اھنامزاس ،MEAP ضوعالب

  .دنکیم یلام نیمات ،ندرک یلاتیجید قیرط زا رطخ ضرعم رد یگنھرف ثاریم ظفح
 

 MEAP یلم و یسایس یاھھمجھ اب ات تسا ناھج رسارس زا یخیرات و یگنھرف بلاطم ھب زاب یسرتسد نیمات ھب دھعتم 
 ھک تسا ییاھهژورپ یلام نیمات ام فدھ .دننکیم تکاس ای هدناسر لقادح ھب ار ھناگدنچ یاھهاگدید و اھادص ھک دنک ھلباقم
 .دنھدیم ھعسوت لاتیجید تظفاحم دودحم عبانم یاراد قطانم رد هژیو ھب ،ناھج رسارس رد ار لاتیجید تظفاحم تیفرظ

 
 زا لبق .دننک یم نایب MEAP ضوعالب کمک ھمانرب یارب ار تیحالص زارحا طیارش و ھمانرب ھنماد اھ لمعلاروتسد نیا 
 ضوعالبکمک قیرط زا یلام نیمات هرابرد رتشیب تاعالطا .دینک یسررب ار اھتمسق ھمھ MEAP ھب تساوخرد ھیارا

MEAP یاھھیور و MEAP رد MEAP.library.ucla.edu تسا دوجوم. 
 

  .دینک لاسرا meap@library.ucla.edu ھب ار دوخ یاھلاوس
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 دوجوم یلام نیمات ضوعالب کمک ای تنرگ .1
MEAP نیمات هرود رھ رد نایضاقتم .دنکیم لابقتسا فلتخم ضوعالب کمک عون ود یارب تساوخرد لاسرا زا 

 ار »تساوخرد دنیارف« شخب ،رتشیب تاعالطا تفایرد یارب افطل .دننک ھیارا تساوخرد کی طقف دنناوتیم ،یلام
 .دینیبب

 
 ضوعالب یاھ کمک یزیرھمانرب 1.1

 تھج اھھعومجم ھنیمز رد صحفت و یبایزرا یارب یرالد 15000 ات  ضوعالب یاھ کمک یزیرھمانرب
 .دشاب لاسکی ات دناوتیم   ضوعالب یاھ کمک یزیرھمانرب تدم .تسا سرتسد رد شنیزگ ای/و ندرک یلاتیجید

 
 هژورپ ضوعالب یاھ کمک 1.2

-ادتبا-زا بلاطم یھدناماس ای یویشرآ یاوتحم ندرک یلاتیجید تھج رالد 50000 ات هژورپ ضوعالب یاھ کمک
 .دشاب لاس ود ات دناوتیم هژورپ ضوعالب یاھ کمک تدم .دنتسھ سرتسد رد لاتیجید

 
 یرارطضا ضوعالب یاھ کمک 1.3

 MEAP نایضاقتم .دراد یداع یلام نیمات ھخرچ زا جراخ یرارطضا ضوعالب یاھ کمک یارب ییاھجدوب 
 تفایرد یارب .دنوش توعد ندرک یلاتیجید تیلاعف هام 6 تدم ات و رالد 10000 ات تساوخرد لاسرا یارب دیاب
 هرود یارب راظتنا ناکما مدع تلع و ،رطخ ضرعم رد ھعومجم هرابرد یحیضوت هارمھ ھب ،رتشیب تاعالطا
 .دینک لاسرا لیمیا meap@library.ucla.edu ھب یسررب لماک

 
 تساوخرد لاسرا تلھم  1.4

 .دنوش لاسرا meap.library.ucla.edu رد هدش نییعت تلھم ات دیاب اھتساوخرد ●
 .دنوشیم دیسررس ربماونرد الومعم ھیلوا یاھتساوخرد ●
 توعد نایضاقتم طقف( دنوشیم دیسررس یدعب یمیوقت لاس ھیروف رد الومعم یلیصفت یاھتساوخرد ●

 )هدش
 
 

 زارحا طیارش .2
 یضاقتم .دراد هدھع ھب ار هژورپ یارجا و یزیرھمانرب تیلوئسم ھک دنشاب ھتشاد یلصا یضاقتم کی دیاب اھهژورپ
 دنشاب ھتشاد زین یرگید نایضاقتم دیاب اھهژورپ .دوب دھاوخ زین ار ضوعالب یلام کمک یلام تیریدم لوئسم یلصا
  .دنراد هدھع ھب ماجنا تدم رد ار هژورپ یارجا تیلوئسم ھک

 
 نایضاقتم زارحا طیارش 2.1

 نایضاقتم .دننک مادقا یدارفنا یلام نیمات یارب دنناوتیمن و دنشاب ھسسوم کی ھب ھتسباو دیاب یدارفنا نایضاقتم
 :دنناوتیم

 .دنشاب ھباشم یلاع شزومآ ھسسوم کی ای هاگشناد رد یشھوژپ ای یملع تایھ هدشدییات یاضعا ●
 کی ای یشھوژپ ای یلم ھناخباتک کی ،صاخ یویشرآ یاھھعومجم لوئسم ھک نارادباتک ای نارادویشرآ ●

 .دنراد هدھع ھب ار ھباشم ھسسوم
 ار رطخ ضرعم رد یگنھرف ثاریم ھک ھتسباو یلحم یاھنامزاس ای یعافتناریغ یاھنامزاس ناربھر ●

 .دنراد رایتخا رد
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 نایضاقتم ،درادن بلاطم کلام/یرادھگن زکرم اب یگتسباو ضوعالب یلام کمک یضاقتم رگا 2.1.1
  .دننک لاسرا یلیصفت تساوخرد هارمھ ھب یویشرآ کیرش مرف کی دیاب

 
 اھداھن زارحا طیارش 2.2

 .دوشیم هرادا UCLA اب دادرارق بلاق رد )دارفا ھن( نابزیم تاسسوم قیرط زا ضوعالب یاھ کمک ای اھتنرگ
  .دنشاب یتاقیقحت ای یگنھرف ھسسوم ،ھناخباتک ،ویشرآ ،هاگشناد ،یلحم نامزاس کی دیاب نابزیم تاسسوم

 
 اھنآ یاھییاراد زا تظافح تھج تیامح یضاقتم یتلود تاسسوم فرط زا یلاسرا تساوخرد 2.2.1

 طیحم نیمات ای شزومآ ،نانکراک نامز تباب تخادرپ قیرط زا الثم یعون ھب زین اھنآ ھک دھد ناشن دیاب
    .دنراد تکراشم راک

 
 یلام رایتخا و هدوب اضما بحاص ھک دشاب ھتشاد یرادا هدننک گنھامھ کی دیاب هژورپ رھ 2-2-2 
   .)دشاب هدش یلام نیمات نامزاس رد یرگید درف ای یلصا یضاقتم دناوتیم درف نیا( دشاب ھتشاد

 
 هژورپ زارحا طیارش 2.3

 MEAP لاتیجید یاھییاراد ،یویشرآ بلاطم فیصوت و لیدبت ،یروآعمج ،یھدنامزاس یارب اھهژورپ زا 
 :دنشاب ریز ھنماد رب قبطنم دیاب بلاطم .دنکیم ینابیتشپ لاتیجید-ادتبا-زا بلاطم ای ،دوجوم

 
 ھناسر ،یسایس تیعطق مدع ،یطیحم طیارش تلع ھب دیاب یویشرآ تایوتحم -رطخ ضرعم رد 2.3.1

 .دنشاب رطخ ضرعم رد یطابترا ای یعامتجا رییغت ای/و تسردان هریخذ ،رادیاپانً اتاذ
 

 ھب طوبرم دیاب دنوش یسررب ای لاتیجید تسا ررقم ھک یویشرآ بلاطم -بلاطم ینامز هرود 2.3.2
 .دنشاب دعب ای 1950 ھھد ھب قلعتم اھنآ رثکا و هدوب نونک ات 20 نرق لیاوا

 
 زکرمتً احیجرت و هدرک دنتسم ار تسایس و گنھرف ،ھعماج ،خیرات داعبا دیاب بلاطم -تایوتحم 2.3.3 
 .دناهدش دنتسم رتمک ھک دشاب یعماوج و رشب قوقح ،یعامتجا تلادع رب اھنآ

 
 .دنراد تیولوا اپورا و یلامش یاکیرمآ زا جراخ قطانم ھب طوبرم بلاطم – ییایفارغج زکرمت 2.3.4

 و بونج ،یزکرم یایسآ ،ھنایمرواخ ،نیتال یاکیرمآ ،یزکرم یاکیرمآ ،بیئاراک ،اقیرفآ نایضاقتم ام
 یلامش یاکیرمآ زا یلاسرا یاھتساوخرد .مینکیم تکراشم ھب بیغرت ار ھیسونایقا و ایسآ قرش بونج
 ریاس و تسا دودحم یویشرآ بلاطم ظفح یارب عبانم ھک دنتسھ طیارش دجاو یتروص رد طقف اپورا و
 .دناهدش فرصم یلام نیمات عبانم

 
هاتوک ،سکع ،یریوصت ،یتوص ،یپاچ لثم یفلتخم یاھتمرف رد تسا نکمم بلاطم - تمرف 2.3.5

 ،امنرات تاحفص ،هارمھ نفلت یاھوئدیو ،لاتیجید یاھسکع ،اھگالب لماش( دنشاب لاتیجید ودب زا و رمع
 .)یعامتجا یاھھناسر تایوتحم و یسیطانغم راون ،یدعب3 ریواصت

 
 ھطوبرم یلام نیمات 2.4

2.4.1 MEAP و EAP )نیمات ار لاس کی رد ار لخادتم یاھهژورپ )رطخ ضرعم رد یاھویشرآ ھمانرب 
  :لماش نیا .دنھد تساوخرد ھمانرب کی یارب یلام نیمات رود رھ رد دنناوتیم طقف نایضاقتم و دنکیمن یلام
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 یضاقتم دنچ ای یلصا یضاقتم کی یاراد یاھهژورپ ●
 .دنکیم یلاتیجید ار ھعومجم کی بلاطم ھک ییاھهژورپ ●
  .دنراد هژورپ میت کی ھک ھسسوم کی یاھهژورپ ●

 
 یارب دنناوتیم ،دنراد متسیب نرق طساوا زا دعب و لبق زا یھجوت لباق بلاطم ھلمج زا ییاھھعومجم ھک ینایضاقتم 2.4.2

 نیاربانب .دنھد تساوخرد MEAP ھب مھ و EAP ھب مھ )لاس نامھ رد ھن اما( ھعومجم کی یاھهژورپ یور راک
 ھجدوب .دننک داجیا ھمانرب رھ رد دوخ یاھھمانرب یارب ار طبترم هژورپ یاھحرط ھک دنریگب میمصت تسا نکمم نایضاقتم
 روظنم ھب دیاب اھهژورپ عون نیا نایضاقتم .دشاب هدش عورش رگید یھمانرب یارب تساوخرد یسررب زا لبق دیاب ھمانرب کی
 .دنریگب سامت MEAP ای EAP یاضعا اب وگتفگ

 
 .دنشاب میت کی زا شیب وضع لاس رد دنناوتیم ،دننکیم تیریدم ار شزومآ ای هوجو ھک یتاسسوم ناریدم 2.4.3

 
 

 اھنویسکلک ھب طوبرم یاھ ھیور .3
 

 ادبم روشک 3.1
MEAP قیرط زا اھنویسکلک .دنکیم ینابیتشپ ناھج رسارس رد یویشرآ یاھتیاس رد دوجوم یاھراک زا 

 ھک دنوشیم ھیارا طرش نیا ھب ضوعالب یاھ کمک .دننامب ادبم روشک رد دیاب و دنوشیم تظفاحم ندرک یلاتیجید
 .دنشاب یلحم ویشرآ کیرش کی رایتخا رد نکمم دح ات یلصا بلاطم

 
  نویسکلک بلاطم یرادھگن لحم 3.2

MEAP رگا .تسا ویشرآ یلوتم تاسسوم رایتخا رد اھنویسکلک رتشیب ،رضاح لاح رد ھک دنکیم ینیبشیپ 
  .دنوش لقتنم یلحم ویشرآ ھب هژورپ نایاپ رد و تدم رد بلاطم ھک دراد عقوت MEAP ،دشاب یصوصخ نویسکلک

 
 ھک ییاھویشرآ ،دریگ رارق هدش ادیپ ھک ییاج زا ریغ یاھسسوم نویسکلک ھک تسا ررقم رگا 3.2.1

 ،)Archival Partner( ویشرآ رد تکارش مرف لیمکت اب دیاب تشاد دنھاوخ رایتخا رد ار بلاطم
 ،یرادھگن یاھدرادناتسا تیاعر ھب دیدج ھسسوم دھعت ھب دیاب ھیراھظا نیارد .دننک دییات ار دوخ تکراشم
 .دوش ھتخادرپ تدمدنلب تظفاحم و یسرتسد ،یزاسدنتسم

 
3.2.2 MEAP و دشابن ریذپناکما بلاطم ییاجباج عقاوم یضعب رد تسا نکمم ھک دنکیم دییات 

 ھتشادن ار اھنآ لصا تیکلام یراذگاو ھب ھقالع تسا نکمم یویشرآ بلاطم یداھن ای یصوصخ ناکلام
 دریذپیم ار بلاطم ندرک یلاتیجید یارب ضوعالب کمک یاھتساوخرد MEAP ،دراوم نیا رد .دشاب
 ناکلام و اھویشرآ .دنک ایھم ار اھنآ تایوتحم ھب رتعیسو یسرتسد ناکما و هداد شیازفا ار اھنآ تینما ات
 .دننک تفایرد اضاقت تروص رد ار راک ھجیتن لاتیجید خسن تسا نکمم ھطوبرم

 
 یلم یاھنویسکلک 3.3

 ار یتلود تارادا اب تروشم ھیدییات ھیارا MEAP ،تسا یتلود ای یلم قباوس ھب طوبرم هژورپ ھک یدراوم رد
 زا لبق ار بلاطم نیا راشتنا و ندرک یلاتیجید دیاب ھطوبرم یتلود یاھسناژآ ،دراوم نیا رد .دنکیم یرابجا
 ھمان کی لاسرا اب ای MEAP تساوخرد قوقح شخب رد ناوتیم ار رما نیا .دننک دییات یلیصفت تساوخرد ھیارا
  .درک رکذ یتلود موم ای رھم اب هدش اضما ینابیتشپ
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 لاتیجید یاھھخسن 3.4
 ھخسن ،ناکما تروص رد .دوش یرادھگن ادبم روشک رد هداتفااج و بسانم ھسسوم کی رد دیاب لاتیجید یاھ ھخسن
 کی .دوش لاسرا UCLA Library ھب لاتیجید یاھ ھخسن دیاب .داد رارق مومع سرتسد رد دیاب ار لاتیجید یاھ
 لاتیجید لیاف تامازلا و هژورپ لحارم :دینیبب ار  9 شخب[ ،دوش لاسرا CLAU ھناخباتک ھب دیاب لاتیجید ھخسن
 ].لیوحت یاھشور تایئزج هژیو

 
 

 ھجدوب جراخم .4
 ھتفرگ رظن رد مروت و ریعست خرن تسا مزال .دوب دھاوخ )$( اکیرمآ رالد ھب MEAP طسوت هدش نیمات هوجو یمامت

 .دوش
 

 لوبق لباق جراخم 4.1
 

 ،وجتسج دوصقم .دشاب تظفاحم و ندرک یلاتیجید زا ینابیتشپ ھب طوبرمً امیقتسم دیاب -قوقح 4.1.1
 .تسا هدادربا ھمجرت ای/و قلخ و ندرک یلاتیجید و یرادربریوصت ،بلاطم یروآ عمج و ییاسانش

  .دشاب میت یاضعا ھمھ ھب ھنافصنم تخادرپ و یلحم یزاستیفرظ ھب دھعت رگناشن دیاب ●
 تخادرپ تایئزج .دوش دروآرب راک ماجنا لحم روشک یمسر تخادرپ سایقم ساسا رب دیاب ●

 .دینک رکذ ھجدوب ھیجوت رد ار ھطوبرم
یم قوقح ،دراذگب رانک ار دوخ سیردت فیاظو یدایز نامز دیاب یھاگشناد ققحم کی رگا ●

 یارب دیاب رادویشرآ کی رگا و دشاب )»نیزگیاج قوقح« ھب موسوم( سیردت ممتم لماش دناوت
 ینیزگیاج قوقح نییعت .دشاب قوقح نیمات مھسلاقح لماش دناوتیم ،دشاب لحم رد ینالوط تدم
  ؟تسا راک نیا تیادھ یارب درف نیرتھب رادویشرآ ای دنمشیدنا ارچ :دراد یرتشیب ھیجوت ھب زاین

 
 مزال تازیھجت دیرخ لماش دناوتیم یلصا بلاطم ندرک یلاتیجید ھنیزھ -بلاطم لاتیجید تفایرد 4.1.2

  .دشاب ویشرآ کی رد بلاطم رارقتسا و ناکم رییغت ای/و
 و یدوجوم ھیھت ،یھدناماس ھنیزھ لماش نیا ،ضوعالب یاھ کمک یزیر ھمانرب اب ھطبار رد ●

 .تسا کمک نتفای هوحن
 ھجدوب و ھتشاد دوجو هژورپ عورش رد لبق زا دیاب یدوجوم ،هژورپ ضوعالب یاھ کمک رد ●

 .دوش کمک نتفای ای یدوجوم دیلوت ھنیزھ لماش دیابن
 

 .دنھدیم شزومآ ھک یدارفا ای میت یاضعا تشیعم و رفس ھنیزھ -تشیعم ھنیزھ کمک و رفس 4.1.3
  .دشاب طبترم هدادارف داجیا و یسررب ،ندرک یلاتیجید ،تظافح راک ابً امیقتسم دیاب رفس

 یدراوم رد COVID-19 ربارب رد طایتحا روظنم ھب درف یسکات ھیارک لماش رفس یاھھنیزھ ●
 .تسا تینما دقاف یمومع لقن و لمح ھک تسا

 
 تراھم شیازفا روظنم ھب یلم نانکراک یاھفرح یاھتراھم تیوقت MEAP فدھ -شزومآ 4.1.4

 ھعسوت و شزومآ دوشیم توعد نایضاقتم زا .تسا تدمدنلب رد اھنویسکلک تیریدم و ظفح یارب یلحم
 ھعومجم تیریدم رب زکرمتم دناوتیم شزومآ .دننک ظاحل دوخ ضوعال بکمک داھنشیپ رد ار یلغش
 .دشاب هدادربا داجیا ای ندرک یلاتیجید نونف ھنیمز رد ینف شزومآ ،یویشرآ
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قح دیاب نایبرم ،تروص رھ رد .دوش ماجنا یروضح ای یزاجم تروصب دناوتیم شزومآ ●
 .دننک تفایرد ھمحزلا

 
یم زین ار دننکیم ینابیتشپ هژورپ رشن و ظفح زاً امیقتسم ھک ییاھھنیزھ ریاس -اھھنیزھ ریاس 4.1.5

 :درک هراشا ریز دراوم ھب ناوتیم الثم یارب .درک ظاحل تساوخرد »اھھنیزھ ریاس« لصفرس رد ناوت
 .دیسا نودب یرادھگن یاھھبعج لثم ،یلصا بلاطم ھیلوا یریگشیپ ریبادت ●
 رد تکراشم و هژورپ ھب تبسن مدرم یھاگآ بلج روظنم ھب یلحم تکراشم یاھدادیور ●

 داجیا رد تکراشم ناکما ھلحم یاضعا ھب تسا نکمم اھدادیور .اھھعومجم یزاسدنتسم
 .دنھدب یرورض یاھزوجم و دازآ یسرتسد هرابرد ثحب ای هدادارف

 دصرد طقف امنرات یاھھنیزھ .ھعومجم ینابزیم روظنم ھب هژورپ یارب امنرات کی ھیھت ھنیزھ ●
 ضوعالب کمک تدم زا دعب دیابن و دھدیم لیکشت ار ضوعالب کمک غلبم لک زا یکچوک
 .دبای ھمادا

 یدراوم رد هژیو ھب ،یشزومآ/یمومع شیامن ای سنارفنک رد ینارنخس لثم هژورپ جیاتن رشن  ●
 .دنشاب یلحم مدرم بطاخم ھک

 
 لوبق لباقریغ یاھھنیزھ 4.2

 
 داھن میقتسمریغ و رابرس ھنیزھ 4.2.1

 
 ریمعت و یزاسھیامرس یاھهژورپ 4.2.2

 
 زاس و تخاس و نامتخاس راک عون رھ 4.2.3

 
 ای اوھ ھیوھت ،ضوعالب کمک یلام تیریدم ،هرادا ھنیزھ ای ویشرآ رابرس لثم یرادا یاھھنیزھ 4.2.4

 شیامرگ
 

 دنیارف لک رد تسا نکمم اھهژورپ یضعب ھک یلاح رد .یلصا بلاطم یکیزیف یرادھگن 4.2.5 
 یلام نیمات ار یرادھگن یاھهژورپ MEAP ،دنشاب ھتشاد زاین تظافح رد ھلخادم ھب ندرک یلاتیجید
 .)ندرک یلاتیجید ربارب رد یکیزیف تظفاحم یدنبتیولوا و ھیلوا فدھ یاراد یاھهژورپ لثم( دنکیمن

 هدامآ یارب اریز ،دنوش بوسحم لوبق لباق ھجدوب ھنیزھ تسا نکمم یتظافح بلاطم یضعب ●
 ھجدوب ھیجوت شخب رد ار تاییزج افطل .دنتسھ یرورض ندرک یلاتیجید یارب بلاطم ندرک
 .دیسیونب یلیصفت تساوخرد

 
 .قیقحت ماجنا روظنم ھب یسیونور و یسیون گولاتاک 4.2.6

 
  .ویشرآ  تیریدم یارب یتایلمع تازیھجت 4.2.7

 
  .توص طبض تازیھجت ای دیدج یھافش یاھھچخیرات تبث 4.2.8

 
     .دنکیمن تخادرپ لوپ یویشرآ بلاطم دیرخ تباب MEAP  .یویشرآ بلاطم دیرخ 4.2.9
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 اھتخادرپ نیا رگا .تسا ریذپناکما بلاطم ناکلام ھب تخادرپ عاونا یضعب ،انثتسا دراوم رد ●
  .دیھد حیضوت ار تلع و غلبم دیاب ،دینکیم رکذ دوخ تساوخرد رد ار

 
 

 قوقح .5
 

 یپک تلع ھب رگا .دنریگ رارق سرتسد رد نیالنآ تروصب دیاب دندش لاتیجید MEAP ھجدوب اب ھک یبلاطم 5.1
 ضوعالب کمک ھمانرب ،دراد دوجو بلاطم ھب یسرتسد و هدافتسا ھنیمز رد ییاھتیدودحم ،یگنامرحم ای تیار
 .دنکیمن ھیارا

 
 نیا رب نایضاقتم .درک دنھاوخ یراکمھ هژورپ رد بلاطم کلام ھک دنشاب ھتشاد نانیمطا دیاب نایضاقتم 5.2

 نمض دیاب ،ناکما تروص رد .ریخ ای دنتسھ یمومع راشتنا طیارش دجاو بلاطم ایآ ھک دش دنھاوخ یبایزرا ساسا
 ھیارا زاب یسرتسد اب راشتنا رب ینبم یدھعت )Grant Permission Form( ضوعالب کمک زوجم مرف لاسرا

 .دوش
 

 قوقح تیعضو یبایزرا یارب دناوتیم UCLA Library ،دوش باختنا یلام نیمات یارب هژورپ کی رگا 5.3
 تساوخرد دنیارف لوط رد ار اھزوجم ھب طوبرم یلیصفت تاعالطا دیاب نایضاقتم اما ،دھد ھیارا ییامنھار ،نآ
  .دننک ھیارا

 
ھمانرب ضوعالب کمک یارب دیاب ،دنراد دیدرت یگنامرحم ای/و تیار یپک یاھزوجم ھب تبسن ھک ینایضاقتم 5.4

 تادنتسم تفایرد ،تیار یپک یبایزرا یارب ار یزیرھمانرب ضوعالب کمک  MEAP  .دنھدب تساوخرد یزیر
 .دھدیم اکرش ریاس زا زوجم و یرورض

 
5.5 UCLA Library ھجدوب اب ھک یبلاطم ھمھ ھب  MEAP داد دھاوخ یسرتسد ،دناهدش لاتیجید. MEAP زا 

 دنناوتیم تیار یپک نابحاص .دنناجنگب ییاھن هدادارف بلاق رد ار ءایشا قوقح یاھھینایب دھاوخیم هژورپ یاھمیت
 .دنریگب NC-BY-CC زوجم زا هدافتسا اب Ceative Commons قیرط زا ار ایشا زوجم ھک دنریگب میمصت

 
5.6 UCLA Library دنک هدافتسا یجیورت فادھا یارب تساوخرد بلاطم و اھلیاف زا تسا نکمم. 

 
 لثم ،صاخ تاعالطا یروآعمج ماگنھ .دنشاب هاگآ یگنامرحم و یقالخا تاعوضوم ھب تبسن دیاب نایضاقتم 5.7

 .تسا رشن یارب مزال زوجم دوجو زا نانیمطا لوئسم هژورپ میت ،یصخش تاعالطا ای تنوشخ و گرم ریواصت
یم ھنامرجم تاعالطا ھب رجنم ھک دننک نیودت یتاعالطا مان فذح و ییاسانش یارب ھمانرب کی دیاب اھمیت ،هژیو ھب

 ترورض بسح یلحم ای یدرف یاھزوجم دوجو زا نانیمطا یارب ھمانرب کی دیاب هژورپ یاھمیت ،هوالع ھب .دوش
 .دنشاب ھتشاد

 
 رمتسم تیاضر و یکارتشا تیکلام یاھلدم دیاب ،دنراد راک و رس یعمج ای یموب بلاطم اب رگا نایضاقتم 5.8

 .دننک ظاحل ار
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  تساوخرد دنیارف .6
 

 رد ھک دوش لاسرا MEAP نیالنآ تساوخرد متسیس قیرط زا دیاب اھتساوخرد ھمھ 6.1
meap.smapply.io دیناوتیمن ای دیشاب ھتشاد یسرتسد نیالنآ متسیس ھب دیناوتیمن رگا .تسا سرتسد رد 

 .دینک لاسرا لیمیا meap@library.ucla.edu ھب افطل ،دینک لاسرا نیالنآ
 

 بخنتم نایضاقتم و دننکیم لاسرا ھیلوا تساوخرد کی نایضاقتم :دوشیم ارجا ماگ ود رد تساوخرد دنیارف 6.2
 رد هدش نییعت تلھم ات دیاب اھتساوخرد .دنوشیم توعد یلیصفت تساوخرد لاسرا یارب

meap.library.ucla.edu دنوش لاسرا.  
 

 .دوش ھیارا )$( اکیرمآ رالد ھب دیاب ھجدوب و دشاب یسیلگنا نابز ھب و بوتکم دیاب اھتساوخرد ھمھ 6.3
 

 .دننک لاسرا تساوخرد کی طقف یلام نیمات رود رھ رد دنناوتیم طقف نایضاقتم 6.4
 

 یاھشور نیرتھب ،رازفامرن ،رازفاتخس ھب طوبرم یاھھیصوت هرابرد MEAP هژورپ عبانمدیاب نایضاقتم 6.5
  .دنناوخب ار هریغ و یدوجوم راک نایرج و شھوژپ ،ندرک یلاتیجید

 
 

 یبایزرا رایعم .7
  .دوشیم یبایزرا ریز یاھرایعم ساسا رب نادنمشیدنا زا لکشتم یللملانیب تئیھ کی طسوت اھتساوخرد
 

 ،یسایس تیعطق مدع ،یطیحم طیارش تلع ھب بلاطم یریذپبیسآ نازیم یانبم رب ھک هژورپ ترورض 7.1
 .دوشیم صخشم یلحم و یعامتجا رییغت ای/و بسانمان هریخذ ،رادیاپانً اتاذ یاھھناسر

 
 ندرک یلاتیجید یارب یداھنشیپ بلاطم ندوب صاخ و یملع تیمھا 7.2

 
 زاب یسرتسد یشم طخ ھب دھعت و یقالخا قوقح لیلحت ،قوقح ھیراھظا یانبم رب نیالنآ تاراشتنا یراگدنام 7.3

  .هدش اضما ھمانرب
 

تیلاعف ھک یلنسرپ و یکیزیف یاضف ھلمج زا یتساوخرد عبانم و ینامز بلاق ساسا رب هژورپ یریذپناکما 7.4
 .دنھدیم ماجنا ار یداھنشیپ یاھ

 
 .هژورپ میت و نایضاقتم ھبرجت و صصخت 7.5

 
 ھک یگنھرف نابز و یسیلگنا نابز ھب هدادربا داجیا روظنم ھب یداھنشیپ هژورپ رد یزیرھمانرب و دھعت 7.6

    .دناهدش ھیھت نابز نآ ھب بلاطم
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 ضوعالب کمک لومشم یاھهژورپ یاھھیور .8
 

 نابزیم ھسسوم تیلوئسم 8.1
 

 کمک دویق و طیارش تیاعر زا نانیمطا و ضوعالب کمک هوجو تیریدم لوئسم نابزیم داھن 8.1.1
  .تسا ضوعالب

 
 غلبم زا ھک دنک قفاوت دش دھاوخ تساوخرد هدحتم تالایا نکاس ریغ یعرف هدننکتفایرد رھ زا 8.1.2

 و دعاوق ،تاررقم ،نیناوق ھمھ و دنک هدافتسا هدحتم تالایا یجراخ ھنادسفم یاھشور نوناق قبط ینیمات
   .دنک تیاعر ار ییاراد لرتنک و مسیرورت یلام نیمات دض ییارجا یاھروتسد

 
 ناشیا درکلمع ھک تسا رما نیا نییعت لوئسم هدحتم تالایا نکاسریغ یعرف هدننکتفایرد رھ 8.1.3

 .تسا هدحتم تالایا تارداص لرتنک نیناوق و تاررقم اب قبطنم و لومشم
 

  تخادرپ ھمانرب 8.2
 

 :هژورپ تدم لک رد یتخادرپ هوجو لک عمج -هژورپ و یزیرھمانرب ضوعالب یاھ کمک 8.2.1
 %20 ،)عورش خیرات زا لبق( 0 هام رد غلبم %40 :ھھام 13-24 ضوعالب یاھ کمک یارب ●

 شرازگ ھیارا نامز ات و هژورپ نایاپ زا دعب هام ھس %20 ،12 هام رد %20 ،6 هام رد
 .دوشیم تخادرپ ییاھن

 ھس %10 ،6 هام رد %25 ،0 هام رد غلبم %65   :ھھام 7-12 ضوعالب یاھ کمک یارب ●
 .دوشیم تخادرپ ییاھن شرازگ دییات ضحم ھب هژورپ نایاپ زا دعب هام

 هژورپ نایاپ زا دعب هام ھس %20 ،0 هام رد غلبم %80 :رتهاتوک ضوعالب یاھ کمک یارب ●
 .دوشیم تخادرپ ییاھن شرازگ دییات ضحم ھب

 
 %100 رتمک ای ھھام 6 یرارطضا ضوعالب یاھ کمک -یرارطضا ضوعالب یاھ کمک 8.2.2

 .دنوشیم تخادرپ اجکی
 

 شرازگ و ھجیتن تفایرد زا دعب ضوعالب یاھ کمک ھمھ تباب ییاھن تخادرپ -ییاھن تخادرپ  8.2.3
  .دش دھاوخ ماجنا MEAP تئیھ دییات و هژورپ ییاھن

 
 

 تاطابترا 8.3
MEAP دینیبب ار یھدشرازگ( مظنم تفرشیپ یاھشرازگ قیرط زا هژورپ میت یاهرود یزاسدمآزور ھب زاین( 

  .مینکیم لابقتسا لیمیا قیرط زا مظنم تاطابترا یرارقرب زا ام نینچمھ .دراد
 

MEAP- لثم( دیسیونب عوضوم طخ رد ار دوخ هژورپ هرامش و هداتسرف ھب ار اھمایپ ھمھ افطل 8.3.1
4-0077(. 

 
 هژورپ تارییغت  8.3.2
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  دیتسرفب لیمیا MEAP میت یارب دوخ ھجدوب ای هژورپ ھنماد رد رییغت تساوخرد یارب ●
)meap@library.ucla.edu(. 

 لثم( دوش لقتنم رگید هورگ ھب ھجدوب هورگ کی زا وجو دننکیم داھنشیپ ھک یاھجدوب تارییغت ●
 .دنوش دییات MEAP میت طسوت دیاب )قوقح ھب رفس ای تازیھجت ھب قوقح

 
 تاراظتنا 8.3.3
● MEAP 60 تدم فرظ هژورپ میت خساپ تفایرد مدع تروص رد تنرگ ھنوگرھ وغل قح 

  .دنکیم ظفح ار تاعالطا تساوخرد زا دعب زور
● MEAP کی تدم فرظ اھمرف لیمکت و اضما مدع تروص رد داھنشیپ ھنوگ رھ وغل قح 

 .دنکیم ظفح داھنشیپ خیرات زا لاس
 

 یھدشرازگ 8.4
 هژورپ یدنبھلحارم قبط ای ھھام شش تفرشیپ شرازگ لاسرا قیرط زا مظنم تروصب MEAP یاھهژورپ
 هراب نآ رد MEAP میت اب ناوتیم و هدش دنتسم امش راک ھینایب رد یھدشرازگ لودج .دش دنھاوخ ینیبزاب

 .درک تبحص
 

 ،)هوقلاب تاعوضوم رگید ای انورک سوریو تلع ھب( امش هژورپ یدنبنامز رییغت تروص رد 8.4.1
MEAP درادیم ظوفحم دوخ یارب ار ترورظ بسح شرازگ تساوخرد قح. 

 
 اب دیاب اھشرازگ .دنشاب تفرشیپ شرازگ یوگلا نیا   یانبم رب دیاب تفرشیپ یاھشرازگ ھمھ 8.4.2

 .دنوش لیمکت درو ھب دولناد ای Google Docs رد یپک کی ھیھت
 

 دمآزور )2( :)یسیلگنا نابز ھب( هژورپ هرابرد زور ھب تیاور کی )1( لماش دیاب اھشرازگ 8.4.3
 رد ار فراصم ھک یلام شرازگ کی )3( :ینیمخت راک نایرج یانبم رب هژورپ لیوحت لباق دراوم
 ناشن ار یفرصم و یتفایرد هوجو ھمھ ھک یرادباسح شرازگ کی )4( :دھدیم ناشن ھجدوب اب ھسیاقم
 .اکیرمآ رالد 500 زا شیب یاھدیرخ دیسر یپک )5( و :دھدیم

 
 یارب یتصرف تفرشیپ شرازگ ،دیراد راک ھنماد رییغت ھب زاین ای هداتفا ریخات ھب امش هژورپ رگا 8.4.4

 .تسا زور ھب راک ھمانرب ای دیدج یدنبنامز کی داھنشیپ
 

 .تسا یکتم MEAP طسوت دییات تھج هدش لیمکت تفرشیپ شرازگ رب ھجدوب تخادرپ رھ 8.4.5
 

 .دننک لاسرا ییاھن شرازگ کی دیاب هژورپ یاھمیت ،هژورپ لیوحت لباق دراوم لیمکت ضحم ھب 8.4.6
 تئیھ طسوت دییات و ییاھن شرازگ یسررب و لیوحت لباق دراوم ھمھ لاسرا زا دعب طقف ییاھن تخادرپ
 .دوشیم ماجنا MEAP ینیبزاب

 
 هرامش .دوش لاسرا meap@library.ucla.edu ھب لیمیا قیرط زا دیاب اھشرازگ ھمھ 8.4.7

 .دیسیونب شرازگ لیاف مسا و لیمیا عوضوم طخ رد ار دوخ هژورپ
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 لاتیجید لیاف تایضتقم و هژورپ لحارم .9
 

 ھملاکم کی )میت اضتقا بسح و( هژورپ لوئسم درف ،MEAP زا غلبم تفایرد زا هام کی تدم فرظ 9.1
 ،یراذگمان راتخاس ،ھیلوا یوگتفگ رد .تشاد دھاوخ هژورپ راک زاغآ هرابرد هرکاذم یارب MEAP اب ییانشآ
 .دش دھاوخ نییعت لاتیجید لیاف تاصخشم و هدادربا یاھدرادناتسا

 
  .مینک تفایرد هژورپ یارجا لوا هام ود تدم فرظ ار ھنومن هدادربا و اھلیاف میراد راظتنا ام 9.2

 
 .تسا UCLA لاتیجید ھناخباتک هدادارف یوگلا قبط هدادارف لاسرا مزلتسم هژورپ یاھتنرگ 9.3

 
 و یاھتسد تروصب هژورپ یارجا تدم لک رد ار ھطوبرم هدادربا و لاتیجید یاھلیاف میراد راظتنا ام  9.4

 میت اب وگتفگ اب ناوتیم ار هرود .مینک تفایرد ھھام شش تفرشیپ شرازگ رب قبطنم یاھهرود ردً احیجرت
MEAP درک لیدعت.    

 
 MEAP میت ھب Google Shared Drive زا هدافتسا اب نمیا نیالنآ یاھردلوف قیرط زا دیاب تایوتحم 9.5

 هدش یریگنابیتشپ طقف دیاب یتبث ای عیرس تسپ طسوت UCLA ھناخباتک ھب یلیوحت تخس یاھکسید .دنوش لاسرا
 ار تسپ ای ریروک سیورس قیرط زا لاسرا ھنیزھ .دوش هرکاذم MEAP میت اب دیاب لیوحت شور هرابرد .دشاب
 .درک ظاحل هژورپ ھجدوب رد ناوتیم

 
 .دنوش هداد لیوحت ضوعالب کمک هرود زا دعب هام ھس ات رثکادح دیاب نآ لصحام و هژورپ یاھلیاف ھمھ 9.6

 
 یاھیپک و اھنویسکلک ھمھ تایئزج .تسا لاتیجید یرادھگن یاھلیاف هریخذ یمیاد لوئسم UCLA ھناخباتک 9.7

 .دوشیم ھتشاذگ UCLA ھناخباتک ینابزیم ھب MEAP تاراشتنا یامنرات رد یقاقتشا
 
 

 یمومع ھیدییات .10
 

 ،)Modern Endangered Archives Program( رطخ ضرعم رد یاھویشرآ ھمانرب افطل 10.1
UCLA Library قودنص و Arcadia یمومع یاھینارنخس و سنارفنک رد اھینارنخس ،تایرشن ھمھ رد ار 

 اب اھیناسرعالطا و تایرشن ،نیالنآ ھناسر یاھتسپ و یعامتجا یاھھناسر رگید و اھگالب ،نیالنآ تاراشتنا لثم
  .دینک دییات ریز ترابع زا هدافتسا

 
 و دراد رارق UCLA Library رد رطخ ضرعم رد یاھویشرآ ھمانرب تیامح تحت )هژورپ نیا(«
 ».تسا Peter Baldwin و Lisbet Rausing ھیریخ قودنص ،Acadia هدھع ھب نآ نیمات

 
10.2 MEAP یاھھناسر قیرط زا دوخ راک هرابرد یناسرعالطا ھب ار ضوعالب کمک ناگدننکتفایرد ھمھ 

 .دینک گت ModArchivesUCLA@ رتیئوت رد ار MEAP افطل .دنکیم توعد یعامتجا
 

 .دینک لاسرا MEAP میت ھب رشن زا لبق یسررب تھج ار یتاعوبطم یاھربخ ھمھ 10.3
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 دیریگب سامت ام اب .11

 
 cla.edumeap@library.u ھب دیاب MEAP داعبا رگید ای تساوخرد یاھھیور ھب طوبرم یاھلاوس ھمھ
 .دوش لاسرا


