
مختصر، یک جلدی، چند جلدی، یکک بانهک ، چنکد بانهک ، 

سوی  انشند )عمومی: فرهنگ هزاره؛ اختصنصی:  سوی  ین دو یک

 فرهنگ مکنهیک(.

 هن  المعنرف هن و دایره هنم  داهش

:  منناعی كک  دارای مانلک  (Encyclopedias)هن  هنم  داهش 

هنی مختلف )عمومی( یکن موضکوعی خکن    درانره موضوع

گکتتر)عمومی(؛   انشند؛ منهند داهشننم  داهش )اختصنصی( می

 داهشننم  جهنن اسالم  )اختصنصی(.

 هن  هنم  سرگذشت

(: اطالعنتی درانره بهکدگی و (Biographiesهن سرگذشتننم 

 

  

منناعی ك  تنهن ارای اطالعنت معین ومحکدودی تهیک  و تنمیک  

اهد و ین ارمبننی سکن،، رده و  اهد . این منناع عمومن الفبنیی شده

شوهد، ا  امنهکت  شوهد و چون تن آخر خواهده همی طرح تنمی  می

روهد و تنهن در قتمت مرجع هگهکداری و مکورد اسکتفنده  همی

هن  هن، سرگذشکتننم  هن، داهکشننم  گیرهد )منهند واژه هنم  قرارمی

هنی مرجع تهی  و تدویکن   هنی مرجع ارمبننی پرسش و...(. كتنب

هنی مختلف می گردهکد شوهد و اراین اسنس شنمل دست  اندی می

) مثن، : امنكن تنریخی ودیدهی مشهد دركدام هوع اب منناع ینفت 

 می شود؟ ج. راهنمن هنی متنفرتی(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه هنم  هن

هنی معند،،  ( : منناعی ك   ا  اینن واژهDictionariesهن ) هنم  واژه

ی كلمنت و هویت دستوری آههن  ذكر معنی، كنرارد ین اررسی ریش 

 پردابد. هریک ممکن است عمومکی، اختصنصکی، مفکصل، می

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  

  
 

 

انشند؟ منناع مرجع شنمل چ  هوع منناعی می هنهن، سرگذشتننم داهشننم   

 محمود صدیقی

97مهر  

 ابمراجع استفنده كنی  

آشننیی ان اهواع منناع مرجع 

 رسانی و کتابخانه مرکزی  مرکزاطالع

  

 

  

 

  

 



 راهنمنهن 

هن و افکراد را  (: راهنمنهن هشنهی سنبمننDirectoriesراهنمنهن )

هکنی  ی تأسیس، اهداف و فعنلیت درج و اطالعنت مختصری درانره

 كنند.  گرداهندگنن آههن ارائ  می

 هن، سن، همنهن و گنهننم  هن كتنب سن،، سنلننم  

هن و آمنرهنی مختلکف اکر  ای اب داده خالص  :( yearbooksسنلننم  هن )

-ی اسنس كشور ین مورد خن  ك  هرسن، منتشرمی شود منهند سنلنکنمک 

( ارخالف سنلننم  ممکککن  Almanacآمنری كشور. سن، همن ین آلمنهک)

 است مطنلب گذشت  را هیز اررسی كند.

ای اب وقنیع و رویدادهنی تنریخی ك  ا  ترتیب تکنریک   سینه  هن :  گنهننم 

  اهد، منهند: روبشمنر تنری  ایران. آن رویدادهن مرتب و منم  شده

 هن  فهرست

: منناعی ك  تمنم ین اخشی اب مجموع  یک  (Catalogs) فهرست هن 

هنی خطی كتناخنهک   همنیند )فهرست هتخ  كتناخنه  را منعکس می

 داهشکده اداینت و علوم اهتنهی داهشگنه فردوسی مشهد(.

 هن( هن و مانل  هنم  هن ) همنی  هنم همنی 

(: عبنرت است اب راهنمنی همنم ینفت  مندرجنت Indexesهمنی  هن )

 هن ا  ترتیب خنصی ان ارجنع ا  محل هر هوشت  ك  در آن شننس 

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

كنند ك  ممکن است ملی، جهکنهی،  و شرح حن، افراد ارائ  می

 انشند.  محلی و هیز اختصنصی و عمومی 

 منناع جغرافینیی

درانره اسنمکی  (Gazetteers) هنمنناع جغرافینیی و جنیننم 

هکنو  هن، هکاکشک  هن، اطلس انشند )گیتنشننسیجغرافینیی می

 هنی جغرافینیی (. فرهنگ

منناع مکمل منهند راهنمنهنی متنفرتی )راهنمنی ایراهگردی و 

 جهنهگردی، راهنمنی خراسنن(.

 هن  دستننم 

(: مرجعی ك  موضوعنت مکهک  و Handbooksهن ) دستننم 

كنند و  پنسخگکوی  جهنهی یک رشت  را ا  طور اختصنر اینن می

مندان آن رشت  هتتند )منهند  هنی اختصنصی ارای حرف  پرسش

 هویتی(. ی قواعد فهرست دستننم 

 دستورهنم  هن 

(: راهنمنی عملی ارای اهجنم یکک   Manualsدستورهنم  هن )

 انشند )راهنمنی تعمیر اتومبیل(. عمل مشخص و معین می

 هنهن، همنی هن، فهرستراهنمنهن، سنلننم  هن  هن، دستورهنم منناع جغرافینیی، دستننم  

 

 

 

 

 

 

 

 شود. معینی )منهند عنوان، شمنره صفح ، جلد( تنمی  می

هنی كتناداری و اطکالع  هن، همنی  مانل  منهند همنی  آخر كتنب

افشکنر؛   رسنهی. عمومی: فهرست مانالت فکنرسکی ایکرج

 هنم  اقتصندی، مانل  هنم  امنم رضن )ع(. اختصنصی: مانل 

 چکیده هنم  هن

: ارای انبهمون هر یک اب محتوای Abstracts)هن ) چکیده هنم 

شود و شنمل تمنم مطنلب مهک   هن  تدوین می اهتشنرات ین مانل 

آن می انشد تن در وقت خواهنده صرف  جویی گردد )چکیکده 

 پنینن هنم  هنی كتناداری واطالع رسنهی(.  هنم  

 ن         كتناشننسی ه 

( :  عبنرتند  اب سینه  منم    Bibliographiesكتناشننسی هن )

هن ) عمومی: كنرهنمک   هن و ین كتنای درانره كتنب و مرتب كتنب

هشر؛ اختصنصی: كتناشننسی ادینن ؛ اشخن : كتناشکنکنسکی 

 فردوسی؛ هنحی  ای: كتناشننسی خراسنن(.

 فهرستگنن هن

(:  تمنم ین اخشی اب مجموع  Union cataloguesهن ) فهرستگنن

 چند كتناخنه  را دراردارهد.

 هن هن، فهرستگننهن،كتناشننسیچکیده هنم  


