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 مقدمه

. گزینش کتاب را یکی از ارکان ی کتابخانه تجهیز اطلاعات موجود در آن استاز موضوعات مهم در حوزه یکی

فت صحیح و انتخاب بجاست. شاید بتوان گ سازیمجموعهکتابخانه فعال قائم به  درواقع. اندبرشمردهاساسی کتابخانه 

تصور  انتخاب غلط است. برخلاف درنتیجههای کشور ما به انبار کتاب کتابخانه بسیاری از شدنتبدیلیکی از دلایل 

محتوا نیست بلکه تناسب هر کتاب با  ازلحاظهای بد و نامناسب ای منظور از انتخاب فقط کنار گذاشتن کتابعده

 حیطه کار انتخابمجموعه و نیز در نظر گرفتن تعادل در موضوعاتی که مربوط به مجموعه کتابخانه نیست، در 

 کتابخانه است و مشیخطو  هاسیاست. درواقع یک بعد کار انتخاب، آن استها و اصول گیرد و از سیاستقرار می

فزونی انتشارات و حجم فراوان موضوعات و عناوین چاپ شد. همچنین انتخاب درست، به اقتصاد کتابخانه، بعد دیگر 

 کند. کار انتخاب مبتنی بر در اختیارساندن صحیح آن، کمک شایانی میدر بودجه و به مصرف ر جوییصرفه ازلحاظ

های هر کتابدار. شناخت اینکه چه منابعی مواد دانستنی ازجملهداشتن ابزاری است و شناخت و کاربرد این ابزار 

 های هر یک از این منابع چیست.کنند و خصوصیتای را معرفی و شناسایی میکتابخانه

 ومیعم الف. هدف

رخی ب جایگزینکنند، های موجود در مجموعه را پر میشکاف بخشندمیای موجودی کتابخانه را قوام منابع کتابخانه

باشند. ن دسترسقابلنهند که ممکن است از طریق خرید، شود و منابعی را در اختیار میتهیه می هاآن یواسطهبهمنابع 

دهد، باید هنگام قرار می موردتوجهنابع اطلاعاتی هنگام خرید برای گزینش م گزینشگرهمان معیارهایی که 

قرار دهد. بنابراین موسسه به دنبال تجهیز کتابخانه اهداف زیر را  موردتوجهاهدایی نیز  در مورد منابع گیریتصمیم

 :کنددنبال می

 ؛شدهاعلامتهیه منابع بر اساس نیازهای  .1

 نندگان؛کرفع نیازهای علمی و اطلاعاتی استفاده .2

 .کتاب خانیاستفاده بهینه پژوهشگران و اهل  منظوربهآوری، حفاظت و حراست از آن جمع .3

 . ابزارهای تهیه منابعب

تهیه کتاب، مجلات و نشریات و  تواندمیمختلف باشد که این بزار  تواندمیکلی ابزارهای تهیه منابع  صورتبه

 شود.ذیلًا پرداخته می هاآنمنابع شنیداری و دیداری باشد که به هر یک از 

 یک. تهیه کتاب

توان کتابخانه را تجهیز کرد که یکی از های مختلفی وجود دارد که از آن طریق میغنامندی کتابخانه شیوه منظوربه

 :از اندعبارتابزارهای آن 



Page 2 of 15 
 

 پذیرش منابع اهدایی .0

ای هشوند و یکی از شیوهانه داده میمنابع اهدایی منابعی هستند که داوطلبانه بدون انتظار پاداش به کتابخ

 در کتابخانه است. سازیمجموعه

 شرایط پذیرش منابع اهدایی .0.0

ذیل  شرایط با اهدایی منابع پذیرش مرکزی، کتابخانه و رسانیاطلاع مرکز سازیمجموعه مشیخط به توجه با

 :پذیردمی صورت

 دانشگاه؛ وهشیپژ هایبرنامه و تحصیلی هایرشته با اهدایی منابع موضوعی تناسب .1.1.1

 سال 7 از بیش هاآن انتشار تاریخ است بهتر علمی منابع مورد در که منبع انتشار تاریخ بودن جدید .1.1.1

 ؛(نایاب و نفیس منابع جزبهنباشد  گذشته

 قبولقابل ساختار دارای باید اهدایی منابع لذا بودن، استفادهقابل و مناسب فیزیکی ظاهر بودن دارا .1.1.1

 ؛(نایاب و نفیس منابع جزبه نباشد پراکنده اوراق یا و جزوه صورتبه و بوده

 ؛...و خوانایی سطح سنی، رده ازنظر دانشگاهی جامعه با منابع تناسب .1.1.1

 و هیچ داشته تام اختیار هاآن خصوص در مرکزی کتابخانه و رسانیاطلاع مرکز اهدایی، منابع پذیرش از بعد :تبصره

 .ذیرفتپ نخواهد را اهداکنندگان جانب از شرطی

 انواع منابع اهدایی .0.1

 حقوقی؛ منابع اهدایی توسط افراد حقیقی .1.2.1

 ناشران؛ اهدایی منابع .1.2.2

قانونی  نماینده یا اهداکننده و کتابخانه ریاست بین توافق با بررسی، از پس ارزشمند شخصی هایکتابخانه :تبصره

 .شود نگهداری مجزا صورتبه اهدایی هایمجموعه قسمت در تواندمی وی

 دریافت منابع اهدایی شیوه .0.1

 هاسفارش مسئول با هماهنگی از پس و مستقیم صورتبه را خود اهدایی منابع تواندمی اهداکننده .1.1.1

 نمایند. پست یا و ارسال کتابخانه کتابخانه به

 نویسنده، عنوان، مشخصات ذکر با را خود اهدایی منابع از کاملی فهرست ابتدا تواندمی اهداکننده  .1.1.1

 و انتخابی منابع هماهنگی، از پس و ارسال کتابخانه هاسفارش مسئول برای شویرای نشر و سال

 .نماید ارسال کتابخانه را ازموردنی
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 کتابخانه هاسفارش کارشناس توسط که اهدایی و بزرگ هایمجموعه ونقلحمل هزینه دانشگاه کتابخانه :تبصره

 را هرات شهر از خارج در پست و بندیبسته هزینه و گرفتهبرعهده ،هرات شهر محدوده در ،شدهشناخته ارزشمند

 نماید.تقبل می

 خرید کتاب .1

ید گردد، خراز ابزارهای که موسسه بدان متوسل می یکیآنغنامندی کتابخانه و تجهیز منابع اطلاعاتی  منظوربه

 گیرد.کتاب است که خرید آن به شیوه زیر صورت می

در صورت فقدان کتاب مذکور  کنندگاناستفادهرد که تمام وجود دا نیازسنجیدر کتابخانه کتاب  .2.1

آن را در کتاب مزبور ثبت نماید. سپس کتابدار هر  خویش را بر اساس نیاز موردنظرکتاب  تواندمی

 ها تهیه گردد.دارد تا کتابشش ماه نیازها را طی مکتوب رسمی به معاونت اداری و مالی اعلام می

ها، از طریق فرم اعلام نیاز که برای تهیه کتاب وجود دارد، دیپارتمنت ویژهبههای اداری تمام بخش .2.2

های درخواستی خویش را به معاونت اداری و مالی فرستاده و معاونت اداری و مالی لیست کتاب

 نماید.های مزبور را تهیه میکتاب

ستادان قرار داده و بر اساس را در اختیار ا موردنیازهای های کتابفرم هرسالههای تحقیقات کمیته .2.3

را لیست نموده و بر اساس آن طی مکتوب رسمی از معاونت اداری و  موردنیازهای کتاب نیازسنجی

 گردد.ی آن میمالی خواهان تهیه

که در مورد کتابخانه وجود دارد، سالانه از تمام  نیازسنجیمرکز تحقیقات و معاونت تحقیقات بر اساس  .2.2

 خویش را اعلام نمایید. موردنیازکه نیازهای  خواهدها میبخش

مستقیمًا درخواست نموده تا در  تواندمیکتابخانه را  موردنیازهای مدیر کتابخانه بر اساس نیاز کتاب .2.2

 اسرع وقت تهیه گردد.

ریق کتابخانه را تکمیل و از ط نیازسنجیهای توانند فرمکتابخانه می کنندگاناستفادهو  کنندگانمراجعه .2.2

 کتابدار درخواست کتاب نماید.
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 برای کتابخانه فرم تهیه کتاب

 شماره نویسنده کتاباسم  /منبع اطلاعاتیکتاب نام نام ناشر محل نشر تعداد

     1 

     1 

     1 

     1 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     11 

     11 

     11 

     11 

     11 
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 نامه همکاریخواست کتاب از طریق تفاهمدر .1

های همکاری است که معاونت تحقیقات نامهها تهیه کتاب از طریق امضای تفاهمترین اقدامیکی از مهم .3.1

 نامههای تفاهمکتابخانه را از طرف موردنیازهای و امور فرهنگی این موسسه ملزم است سالانه کتاب

 همکاری درخواست نمایند.

ه جدید است ک شدهچاپهای گردد، ارسال کتابواقع می مؤثرر که در تهیه کتاب، کتابخانه ابزار دیگ .3.2

را طی مکتوب  موردنیازهای نامه کتابو طرف تفاهم شدهتعریفهای همکاری قبلًا نامهاز طریق تفاهم

 دهد.رسمی در اختیار این مؤسسه قرار می

 کتاب نیازسنجیج. 

گیرد که برای این امر معیارهای زیر در نظر صورت می کنندگاناستفادهزسنجی از جامعه انتخاب کتاب بر اساس نیا

 :شودگرفته می

منابع اطلاعاتی که حاوی مطالب حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، انجنیری سیول، ادبیات انگلیسی و  .1

 ادبیات فارسی باشند در اولویت خرید قرار دارند.

 های فوق در مرحله دوم قرار دارند.عد از کتابهای مرجع بتهیه کتاب .2

گردد، نباید از زمان نشر آن سه سال گذشته باشد، مگر اینکه کتاب کتابدار تهیه می وسیلهبهکتابی که  .3

 مرجع باشد.

 قرار گیرد. کنندگاناستفادهو سپس در اختیار  شدهثبتگردد، ابتدا های که خریداری میکتاب .2

 و دیداری الکترونیک دو. منابع شنیداری

 صورتبه هااز طریق کتابخانه و آمریت دیپارتمنت کنندگاناستفادهمنابع شنیداری و دیداری الکترونیک توسط 

 نماید.شود و سپس مسئول همان بخش منبع مزبور را تهیه و ترتیب میمستقیم درخواست داده می

 مجلات و نشریاتسه. 

 :توان تهیه کرده سه شیوه میکلی ب صورتبهمجلات و نشریات را 

تکمیل فرم نیازسنجی  واسطهبهسوی کتابخانه از طریق درخواست مستقیم تهیه مجلات و نشریات از  .1

 کتابخانه؛

 نامه با این دانشگاه دارد؛تهیه مجلات و نشریات از طریق نهادهای همکار که از طریق تفاهم .2

 هایایتساز  شدهخریداریهای مربوطه و قالات و مجلهتهیه مجلات و نشریات الکترونیک از طریق دانلود م .3

 مربوط به کتابخانه؛ دیتابیسمربوط و قرار دادن آن در 
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 نامهچهار. تهیه پایان

گردد. بدین لحاظ نامه است که در سمستر هشتم ارائه میهای مهم دانشجویان ارائه پایانیکی از رسالت .1

 چهار نسخه از آن را صحافی اندمکلفویش موفقانه دفاع کرد. سپس خ ینامهپایاندانشجویان از  بعدازاینکه

ی آن در مدیریت تدریسی ی آن در کتابخانه، یک نسخهنموده و به دیپارتمنت تحویل دهد که یک نسخه

 شود.ی آن در اختیار دانشجو قرار داده میی آن در آمریت دیپارتمنت و یک نسخهو یک نسخه

های امهناز طریق معاونت تحقیقات یک نسخه از پایان تواندمیغنی شدن کتابخانه  منظوربهکتابخانه کتابدار  .2

 در کتابخانه قرار هاآندفاع شده استادان و کارمندان را نیز مطالبه کرده و با رعایت حقوق مالکیت معنوی 

 دهند.

 سیستم کتابداری کتابخانهد. 

 مورداستفادها معتبر دنی هایه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و سایر کتابخانهموسسدر کتابخانه  بندیطبقهاین 

حروف  بر اساسکلی  هایردهدارای تقسیمات کلی و فرعی است.  دهدهی دیویی بندیطبقهگیرد و مانند قرار می

رقم مشخص  2و تقسیمات جزئی با اضافه کردن اعداد تا  یگرفرعی با اضافه کردن یک حرف د هایردهالفبا و 

 .شودمی
بر ها بنماید که تنظیم کتاموسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری از سیستم کتابداری کنگره استفاده می

 :است شدهانجامحوزه تخصص به شیوه زیر  اساس

 های اصلیرده
 هگانهای اصلی بیست و یکموضوعات رده حروف

A کلیات 

B فلسفه، روانشناسی، دین 

C علوم وابسته به تاریخ 

D یا، نیوزلند وتاریخ جهان، اروپا، آسیا، آقریقا استرال … 

E  آمریکا متحدهایالاتتاریخ 

F  آمریکا، تاریخ قاره آمریکا متحدهایالاتتاریخ محلی 

G  ،ها، سرگرمیشناسیمردمجغرافیا 

H علوم اجتماعی 

J علوم سیاسی 

http://mag-iran.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#A_-_کلیات
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#B_-_فلسفه،_روانشناسی،_مذهب
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#C_-_علوم_وابسته_به_تاریخ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#D_-_تاریخ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#E_-_تاریخ_ایالات_متحده_آمریکا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#F_-_تاریخ_محلی_ایالات_متحده_آمریکا،_تاریخ_قاره_آمریکا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#G_-_جغرافیا،_مردمشناسی،_سرگرمیها
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#H_-_علوم_اجتماعی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#J_-_علوم_سیاسی
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K حقوق 

L وپژوهشآموزش 

M موسیقی 

N هنرهای زیبا 

P زبان و ادبیات 

Q و ریاضی علوم طبیعی 

R پزشکی 

S کشاورزی 

T تکنولوژی 

U علوم نظامی 

V علوم دریایی 

Z کتابشناسی، کتابداری، منابع اطلاعاتی 

 -A یافتهگسترشهای رده

A کلیات 

 AC   یندهاآپیمجموعه آثار و 

 AE  عمومی هایالمعارفدائرة 

 AG  های عمومینامهواژه 

 AI  های عمومینامهنمایه 

 AM  هاها، مجموعهموزه 

 AN  هاروزنامه 

 AP  نشریات ادواری 

 AS  مجامع علمی 

 AY  راهنماهاهاسالنامه ، 

 AZ   یاد گیرتاریخ تحقیق و 

شناسی، مذهبفلسفه، روان   

BC  منطق 

BD  فلسفه نظری 

BF  شناسیفراروان، روانشناسی 

BH  شناسیزیبایی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#K_-_حقوق
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#L_-_آموزش_و_پرورش
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#L_-_آموزش_و_پرورش
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#L_-_آموزش_و_پرورش
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#M_-_موسیقی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#N_-_هنرهای_تجسمی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#P_-_زبان_و_ادبیات
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#Q_-_علوم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#R_-_پزشکی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#S_-_کشاورزی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#T_-_فناوری
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#U_-_علوم_نظامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#V_-_علوم_دریایی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87#Z_-_کتابشناسی،_کتابداری
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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BJ  اخلاق 

BL  شناسی، اسطورهمذاهب 

BM  یهودیت 

BP  عرفانبهائیت، اسلام ، 

BQ  بودائیسم 

BR  مسیحیت 

BS  انجیل 

BT  خداشناسی آیینی 

BV  خداشناسی عملی 

 

C - علوم وابسته به تاریخ 

CB - تاریخ تمدن 

CC - شناسیباستان  

CD - مدارک سیاسی، آرشیو 

CE - تقویمشناسی، گاه  

CJ - شناسی، مدالشناسیسکه  

CN - شناسی، کتیبههابهکتی  

CR - های خانوادگیگری، نشانشوالیه  

CS - شناسیتبارنامه  

CT - نامهسرگذشت  

D - تاریخ 

DA - و اروپای مرکزی بریتانیا 

DB - اتریش، چکسلواکی، مجارستان 

DC - فرانسه 

DD - آلمان 

DE -  مدیترانهمنطقه  

DF - یونان 

DG - ایتالیا 

DH - بلژیک، لوکزامبورگ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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DJ - و اروپای غربی هلند 

DK - لهستان، فنلاند، روسیه آسیایی 

DL - (دانمارک، ایسلند، نروژ، سوئد) اسکاندیناوی 

DP - اسپانیاپرتغال ،  

DQ - سوئیس 

DR - بالکانیره جزبهاروپای شرقی، ش  

DS - آسیا 

DT - آفریقا 

DU - اقیانوسیه 

DX - هاکولی  

 
E  آمریکا دهمتحایالاتتاریخ  

F  آمریکا، تاریخ قاره آمریکا متحدهایالاتتاریخ محلی  

G  ،اه، سرگرمیشناسیمردمجغرافیا  

GA - برداریجغرافیای ریاضی، نقشه  

GB - جغرافیای فیزیکی 

GC - شناسیاقیانوس  

GF - شناسی انسانی، جغرافیای جمعیتبوم  

GN - شناسیجمعیت  

GR - مردم فرهنگ 

GT - ورسومآداب  

GV - و تفریح سرگرمی 

H - )علوم اجتماعی )عمومی 

HA - آمار 

HB - شناسیادی، جمعیتنظریه اقتص  

HC - تاریخ و اوضاع اقتصادی کشورها 

HD - کارگر و صنایع، کاربری زمین، کار  

HE – و ارتباطات قلونملح  

HF - تجارت و بازرگانی 

HG - امور مالی پول، بانک، بیمه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
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HJ - مالیه عمومی 

HM - شناسیجامعه  

HN - تاریخ، شرایط، مسائل و نوسازی اجتماعی 

HQ - اده، ازدواج، زنانخانو  

HS - هاانجمن  

HT - ها، طبقات، نژادهاجمعیت  

HV - شناسیشناسی اجتماعی، رفاه اجتماعی، جرمآسیب  

HX - سوسیالیسم، کمونیسم، آنارشیسم 

J - علوم سیاسی 

JA - )آمار عمومی )کلیات 

JC - تاریخ درگذرها نظریه سیاسی، حکومت، حکومت  

JF - ت جامعه محلی و شهریحکومت و مدیری  

JK - نهادهای سیاسی 

JS - حکومت محلی 

JV - مستعمرات و استعمارگری 

JX - المللقوانین بین  

JZ - المللروابط بین  

K - حقوق 

KD - حقوق انگلستان و ویلز 

KE - حقوق کانادا 

KF -  متحدهایالاتحقوق  

KJ - حقوق فرانسه 

KZ - حقوق ملل 

L - ژوهشپوآموزش  

LA -  وپژوهشآموزشتاریخ  

LB -  وپژوهشآموزشنظریه و کاربرد  

LC - وپژوهشآموزشهای خاص جنبه  

LD - آموزشی خاص مؤسسات  

LG - آموزشی خاص مؤسسات  
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LH - هاهای دانشگاهمجلات و گزارش  

LJ - های دانشجوییانجمن  

LT - های درسیکتاب  

M - موسیقی 

ML - آثار موسیقی 

MT - آموزش موسیقی 

N - هنرهای تجسمی 

NA - معماری 

NB - پیکرتراشی 

NC - طراحی 

ND - نقاشی 

NE - های چاپیرسانه  

NK - هنرهای تزیینی 

NX - )هنرها )هنرهای ترکیبی 

P - زبان و ادبیات 

PA - شناسی کلاسیکزبان  

PB - های اروپایی جدیدزبان  

PC - ای لاتینهشناسی و زبانزبان  

PD - های رومیشناسی و زبانزبان  

PE - های انگلیسیشناسی و زبانزبان  

PF - های هلندی و آلمان غربیشناسی و زبانزبان  

PG - های اسلاو، بالتیک، آلبانیاییشناسی و زبانزبان  

PH - های اورال، باسک )فنلاندی، مجارستانی(زبان  

PN - )ادبیات )کلیات 

PQ - یات فرانسهادب  

PR - ادبیات انگلیس 

PS - ادبیات آمریکا 

PZ - داستان و ادبیات نوجوانان 

Q - علوم 
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QA - ریاضیات و علوم کامپیوتر 

QB - نجوم 

QC - فیزیک 

QD - شیمی 

QE - شناسیزمین  

QH - تاریخ طبیعی 

QK - شناسیگیاه  

QL - جانورشناسی 

QM - انسانی کالبدشناسی 

QP - فیزیولوژی 

QR - میکروبیولوژی ( شناسی میکروبیزیست ) 

R - طبی 

RA - طبیهای عمومی جنبه  

RB - پاتولوژی ( شناسیآسیب ) 

RC - داخلی طبی  

RD - جراحی 

RE -  طبیچشم  

RG - مامایی زنان 

RJ - کودکان 

RK -  طبیدندان  

RL - شناسیپوست  

RM - داروشناسی .درمان 

RS - داروهای گیاهیو  داروسازی  

RT - پرستاری 

RV - گیاهی طبی  

RX - هومیوپاتی 

RZ - طبیهای دیگر نظام  

S - کشاورزی 

SB - کشت گیاه 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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SD - داریجنگل  

SF - پرورش حیوانات و دام 

SH - پرورش آبزیانشیلات ،  

SK - شکار 

T - یفناور  

TA - مهندسی )کلیات(، مهندسی عمران 

TC -  هیدرولیکمهندسی  

TD - محیطی، مهندسی بهداشتفناوری زیست  

TE - مهندسی راه 

TF - آهنمهندسی راه  

TG - سازیپل  (مهندسی پل) 

TH - سازیساختمان  

TJ -  مکانیکمهندسی آلاتو ماشین   

TK -  ای، الکترونیک، مهندسی هستهبرقمهندسی  

TL - وسایل نقلیه موتوری، فضانوردی 

TN - مهندسی معدن، متالورژی 

TP - )فناوری شیمیایی )مهندسی شیمی 

TR - عکاسی 

TS - های صنعتیفراورده  

TT - دستیصنایع  

TX - اقتصاد خانواده 

U - علوم نظامی 

UA - توزیع، موقعیت نظامیدهیسازمان، هاارتش ،  

UB - مدیریت نظامی 

UC - تعمیر و نگهداری و ترابری 

UD - نظامپیاده  

UE - هاپوشزره نظامسواره  

UF - توپخانه 

UG - مهندسی نظامی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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UH - سایر خدمات 

V - علوم دریایی 

VA - وزیع، موقعیت دریایی، تدهیسازمان، نیروی دریایی  

VB - مدیریت نیروی دریایی 

VC - پشتیبانی نیروی دریایی 

VD - نیروهای دریایی 

VE - نیروهای دریایی 

VF - توپخانه دریایی 

VG - خدمات نیروی دریایی 

VK - هایکشتی، دریانوردی  تجاری 

VM - سازی، مهندسی دریاییمعماری دریایی، کشتی  

Z - کتابشناسی، کتابداری 

ZA - بع اطلاعاتی )عمومی(منا  

BP - اسلام 

BP- کلیات 

BP - تاریخ ]دین[ اسلام 

BP - هاسرگذشت نامه  

BP - قرآن و علوم قرآنی 

BP - تفسیر قرآن 

BP - حدیث 

BP - فقه و اصول 

BP - کلام و عقاید 

BP - فرق اسلامی 

BP - اخلاق اسلامی 

BP - ورسومآداب  

BP - تصوف و عرفان 

BBR - فلسفه اسلامی 

BBR - کلیات فلسفه اسلامی 

BBR - تاریخ فلسفه اسلامی و فیلسوفان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_(%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1)


Page 15 of 15 
 

DSR -  افغانستانتاریخ  

DSR - ها )پی آیندها(مجموعه  

DSR -  پیش از اسلام افغانستانتاریخ  

DSR -  پس از اسلام افغانستانتاریخ  

DSR - تاریخ دیپلماسی 

      DSR -  افغانستانروسای جمهور  

      DSR -  هاها، رودها، کویرها، کوهریاچه، دریاها، جزایر، دافغانستانتاریخ شهرهای  

PAR -  یافغانستانزبان و ادبیات  
 

 بندیردهمدل . هـ

نظامی است که با مجموعه  کهاین رغمعلی (library of congress classification) بندی کتابخانه کنگرهرده

یابد، ولی مورد اقبال و نیاز شود و گسترش میشدن آن متحول می این کتابخانه عظیم به وجود آمده و با بزرگ

 خصوصهبهای ما کنند. کتابخانهمی بندی استفادهین ردههای زیادی در سراسر دنیا از ااست. کتابخانه شدهواقعجهانی 

مند است که ابداع، بندی دانشی نظامرده .بندی هستنداین رده کنندگاناستفاده های دانشگاهی هم در گروهکتابخانه

 آن نیازمند دانش و آموزش خاص است. کارگیریبهتوسعه و 

 

 اسدالله رادمنددکتر 
 

 مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصارییس رئ

 

 


