
 

 

 

 

                                              AEکلیات

 36AEد 2                     دانشنامه دانش گستر      

   36AEد 94                لغتنامه دهخدا                   

  36AEس 7                  دایره المعارف زرین     

 36AEم 6                دایره المعارف مصاحب

AE 36م 8  دانشنامه ایران      

AE 63  دانشنامه آکسفورد 

 36AEف 6      نوجوانان نامه کودکان وفرهنگ

 95APف 2                 مجله آینده، ارمغان           

    90APف 2س 2            مجله سخن، یادگار          
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                               APنشریات ادواری

  95AP ف 2ی 7                            مجله یغما 

      AY                                        کیهان سال       

 B                                                               فلسفه

                BF                روانشناسی                

         BFتعبیر خواب                                           
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 BL            ادیان                                                  

 BM                                                           یهود   

                             BP اسالم                   

BP 2/5  دایره المعارف تشیع                       

 BP 2/5س 2               فرهنگ معارف اسالمی

 BP 2/5م  8              المعارف بزرگ اسالمیه دایر

 38BP              نهج البالغه                                

               7/41BP           ین)ع(       انشنامه امام حسد
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                  BP  اسالم                                   

 BP 66/ 4             فرهنگ آماری قرآن         

   BP 4/66ع 2                        مجمع المفهرس

   9/66BP                                   دانشنامه قرآن

    68BP                                         فرهنگ قرآن 

                                                         136BP                                                    حدیث

 230BP                     فرق اسالمی                     

 274BP                                       عرفان

                               BS       مسیحیت      
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 CB                               تاریخ تمدن                    

                                 CCشناسیباستان

CE تقویم(     نگاریوقایع(                             

                                                        CJ                                              شناسیسکه

                                       CNها کتیبه

  CR                                      ها       پرچم، نشانه

             CSشناسی( )شجره شناسیتبارنامه

 CT                                       ها       سرگذشتنامه
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D                                           تاریخ                          

                                              197D                              االعالم زرکلی

 DS 37                دانشنامه ایران و اسالم

 37DS                   دانشنامه جهان  اسالم

 7/61DS                         خاورشناسی               

 149DS                          دانشنامه صهیونیسم     

 316DS                             شرح رجال ایران     

 6DSR                   غرافیای ایران    فرهنگ ج

 DSR 75                 ای ایران  فرهنگ جغرافی
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 DSR                                          تاریخ ایران      

 76DSR         ریخ ایران                روزشمار تا

 140DSR                      دانشنامه ایران باستان

 2079DSR                                      کتاب اول   

 2121DSR                   مای خراسانراهن

 G                                  جغرافیا                           

 93G                       معجم البلدان                      
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 G 94                                    جغرافیا                   

 108G                                     فرهنگ

 122G                     جغرافیای ایران                   

 G 155               ی ایران          راهنمای شهرها

 103G                                        گیتاشناسی         

 288GB                                ناسی ایران شگیتا

 9GC             المعارف جامع دریایی      دایرة

 GE                                         علوم زیستی        

                                 GNمردم شناسی

 GR                                      فرهنگ عامه              
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      GTآداب و رسوم                                        

  GV       علوم ورزشی                                        

 40GV        تربیت بدنی                                     

 H          علوم اجتماعی                                        
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41H 

                                                    HA 

 1862HA                      سالنامه آماری کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 



 

 

 

HA        

 4570HA                  سالنامه آماری خراسان

                61HB                          فرهنگ علوم اقتصادی 

 15HC                          بیعی   فرهنگ منابع ط
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HD مدیریت HV جرم شناسی 

HE لحمل و نق  HX سوسیالیسم 

HF    حسابداری JA علوم سیاسی 

HG  بیمهامورمالی ،  JC نظریه های سیاسی 

HJ JQ  بودجه،مالیات                               حقوق اساسی

HM جامعه شناسی JX حقوق بین الملل 

HN تاریخ اجتماعی JZ روابط بین الملل 

HQ خانواده، ازدواج K حقوق 

HT  نژاد، طبقات KMH450 حقوق ایران 
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KMH451- حقوق ایران ML موسیقی 

KZ حقوق بین الملل N هنر 

KZA حقوق دریاها NA معماری 

L     آموزش و پرورش      NC هنرهای ترسیمی 

LA  نقاشی، تذهیب ND        تاریخ آموزش 

LB تدریس NK هنرهای تزئینی 

LC انواع آموزش NX هنرهای اجرایی 

L       آموزش وپرورش آسیا
   

P اسیزبان شن  

 LGRپرورش  و آموزش

               ایران
PC  زبان فرانسه 
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PE  کتاب کوچه PIR2991      زبان انگلیسی

 کتاب کوچه PF      PIR2991زبان هلندی،آلمانی 

PG زبان روسی PIR3256 فرهنگ کردی 

PH ادانشنامه ه PIR3321  زبان فنالندی            

 ضرب المثل ها PIR   PIR3996 زبان و ادبیات فارسی

PIR-PIR PIR زبان فارسی  4500  فردوسی  4494

2954PIR PIR فرهنگ سخن 4500ادبیات فارسی         

PIR2954 معین فرهنگ   

  PIR 2964   واژه های مصوب
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PIR4501  PJ 2662  الرائد 

PIR5301 مولوی PJ6636 المورد 

PIR5307 عطار PJ6636 بندرریگی فرهنگ  

PIR5307 حافظ PJ6636  فروزان  فرهنگ  

PIR5214 سعدی PJ6636 آذرنوش فرهنگ  

PIR5214 فرهنگ ایران PJ663            منتهی االرب

 زبان وادبیات فارسی PJ PK زبان وادبیات عرب

PJ6620 العین PL وادبیات شرقی زبان  

PJ6620 منجدال  PN500 نقدادبی 
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 QC      فیزیک PN 501               نقد ادبی 

PN1998 851       سالنامه هواشناسی فیلم QC 

PN1998 مطبوعات QD               شیمی 

PN6000    ضرب المثل  QE زمین شناسی 

 زیست شناسی PQ     QHادبیات فرانسه               

 QKستنی های ایران   ر  PS                  ادبیات امریکا

Q  علوم  QK100 گیاه شناسی 

QA ریاضیات ،کامپیوتر  

QB   نجوم   
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 جراحی QK RD 101          گیاهشناسی 

QL    جانورشناسی RG    چشم پزشکی  

  داروشناسی   QM RM                    کالبدشناسی

  داروسازی QP          RSفیزیولوژی

  پرستاری  QR       RTشناسیباکتری 

   هموپاتی  R           RX           پزشکی

 کشاورزی RA          Sبهداشت

 پرورش گیاه RB    SB         بافت شناسی 

RC پزشکی داخلی SB400 پرورش گیاه 
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SB401 گیاه شناسی TJ مهندسی مکانیک 

 برق والکترونیک SD                  TK جنگلداری

 نقلیه موتوری SF TL دامپزشکی

 T  تکنولوژی TP مهندسی شیمی 

 صنایع ماشینی TA TS راه وساختمان

TC مهندسی آب TT صنایع دستی 

 تغذیه TE TX راه وجاده

TD خدمات      مهندسی  U علوم نظامی 

TD وکتابداری کتابشناسی Z200               مهندسی بنا   
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Z201 وکتابداری کتابشناسی  Z3366 راهنمای کتاب 

Z695  سرعنوانها ی موضوعی Z3366 فهرست مقاالت فرهنگی 

Z695 اصطالحنامه ها  

                        695Z    فهرست مستند مشاهیر 

  695Z رده های طبقه بندی

Z1006  فرهنگ کتابداری  

  1010Z  الذریعه

Z1035    فرهنگ آثار  

  3366Z  فرهنگ آثاراسالمی 
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 Z3366   6621فهرست نسخه های خطی نجفی کتابشناسی ملی Z  

Z3366  فارسیمقاالت فهرست  Z6621مجلس        فهرست نسخه های خطی  

Z3366 رهنگ آثارایرانف  Z6621           فهرست نسخه های خطی ملک 

 z 6958                روز نامه های ایرانفهرست  3366Z    فهرستواره کتابهای فارسی 

5075Z Z فهرستگان کشاورزی    6958راهنمای روزنامه های ایران  

Z6605 فهرست نسخه خطی دانشگاه تهران   

            6620Zفهرست دستنوشته های ایران)دنا( 

  Z 6620فهرست نسخه خطی )فنخا(    

  6621Z فهرست نسخه خطی آستان قدس
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 کتابشناسی حافظ   6959Z Z8377      کتابشناسی وکتابداری

Z 5270 کتابشناسی عطار            Z8614 تاریخ نگارش های عربی 
    

Z7052 الفهرست Z8817  کتابشناسی مطهری 

Z7052     افشار  فهرست مقاالت فارسی     Z8832 کتابشناسی مولوی 

 کتابشناسی وکتابداری -6471Z Z کتابشناسی فردوسی

Z8236 )ع( کتابشناسی امام حسین ZA  منابع اطالعاتی)دیجیتال(  

  Z8249  کتابشناسی امام خمینی
  Z8417        کتابشناسی شاملو

   Z8255  کتابشناسی خیام  
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