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 نگاهی به کتابخانه

 

 

امروزه غالباً  طریقه کد بندی منابع در کتابخانه ها به صورت کنگره و دیویی است که 
 .کنگره می باشد

 

 BP7698/س9/الف 

BP سیصدو »عنوان کتاب « س»/مربوط به عرصه علوم اسالمی و مباحث قرآنی
 به فامیل مولف یعنی الهی قمشه ای « الف»و « شصت و پنچ روز در صحبت قرآن

 



 انواع 
 ای منابع کتابخانه

 



 ـ منابع راهنما يا واسطه1

 

 کتاب شناسی

 مقاله نامه 

 واژه نامه 
 



 ـ   منابع عمومی2
 

 دهخدا و معین : واژه نامه ها 

 دست اول  : مفردات راغب، مجمع البحرین، معجم مقاییس اللغه: لغت نامه ها

 واژگان مطرح در علوم و فنون در معانی خاص: مصطلح نامه ها

علوم بشری در آن به طور خالصه و به ترتیب علوم معرفی می  : دانش نامه ها
 .از مصطفی دشتی« معارف و معاریف»شود مانند 

 (  دست اول)دایره المعارف بزرگ اسالمی : دایرة المعارف ها

 اعالم

 تصانیف   
 



 ساختار بندی متون



 نکات
 

 ساختار = عناوین فهرست مطالب= فهرست مندرجات
 
 

 .برای ایجاد ساختار می توان پژوهش را در قالب فصل و بخش قرار داد
 هر بخش چند فصل

 هر فصل زیر فصل هایی دارد 
 شامل تیترهای متعدد 

 هر تیتر از چند پاراگراف تشکیل شده 
 .نهایتاً به سطرها و جمالت ختم می شود 

 
 .استحركت به سمت ايجاد ساختار مناسب حركت مرحله اي و پله اي 

 





 
 

مراحل تنظیم

 
اجمالی پیرامون موضوع انتخابی ه مطالع: مرحله اول

 .داشت
 .  دهنی محقق تراوشات: مرحله دوم

 .عناوین و ساختار برخی متن ها مطالعه : مرحله سوم
 تلفیقی از این سه مرحله: مرحله نهایی

 
 

 



 :نمونه
 
مواردی مانند شیوه تبلیغ، « تبلیغ»مراجعه به فهرست کتابی با عنوان 

 .رویت می شود... انواع جامعه، مبلغان، تبلیغ در ایران و 
 

ضرورت  »سواالتی از قبیل « تبلیغ در ایران»ذهن محقق با دیدن تیتر 
ع  تبلیغ در ایران، اهداف تبلیغ در ایران، نیاز جامعه به تبلیغ و انوا

 .کندایجاد می « تبلیغ در ایران
 

متناسب با نیاز و اقتضائات جامعه ما، برای یک  « انواع تبلیغ»عنوان 
داستان، فعالیت پژوهشی مناسب تر می باشد و به مواردی مانند 

  .قابلیت تقسیم دارد....  خطابه، تمثیل، بیان حقیقت و

 




