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اگر به سير تحول تاريخي كتاب از ابتدا تاكنون بنگريم، . كتاب همواره به عنوان مهمترين محمل اطالعاتي نقش خود را حفظ كرده است

  . در اين عصر اطالعات شكل ديگري از آن را به صورت الكترونيكي شاهد هستيم. بينيم كتاب با شكلهاي مختلف نمود پيدا كرده است مي
. باشند پذير و قابل جستجو مي اب الكترونيكي ويژگيهاي منحصر به فردي دارد از جمله اين كه اطالعات در اين كتابها به آساني دسترسكت

اي نظير صدا و تصوير  كنند، استفاده از امكانات چندرسانه ناشران الكترونيكي به راحتي و با صرف زمان كم كتابها را تهيه، تكثير و توزيع مي
گونه كتابها در محيط وب نظر تعداد زيادي از كاربران اينترنت را به خود جلب  اگر چه توزيع اين. ها افزوده است اين كتابها بر جذابيت آندر 

كتاب چاپي جايگاه واالي خود را به عنوان ماندگارترين محمل معرفت . رنگ كند كرده است، اما نتوانسته نقش و اهميت كتاب چاپي را كم
  .ر ميان انسانهاي فرهيخته حفظ كرده استبشري د

ها و  داشت هفته كتاب تهيه شده است تالش دارد با معرفي كتابخانه نامه حاضر كه به مناسبت ارج نهادن به نقش كتاب و گرامي ويژه
 و چه به صورت چه در شكل چاپي(اي بر ميزان دسترسي و استفاده اعضاء هيأت علمي و دانشجويان به كتاب  هاي كتابخانه فهرست

  .بيفزايد) الكترونيكي
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  چي  كتابخانه شخصي استاد فقيد دكتركاظم مديرشانه
  1.به مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد اهداء شد

  
  

شناسان و كتابشناسان  ز نسخههاي ماندگارند، عالوه بر مقام اجتهاد، استادي نمونه و ا از چهره“ چي شادروان كاظم مديرشانه“استاد فقيد 
اي بسيار نفيس و ارزشمندي در اختيار  هاي مختلف علوم اسالمي، مجموعه آن مرحوم بنا به تخصص در رشته. روند مشهور ايران به شمار مي

ه مركزي دانشگاه اهداء رساني و كتابخان  هزار جلد كتاب است به مركز اطالع7اين استاد فرزانه كتابخانه شخصي خود را كه حدود . اند داشته
  . اين اقدام بزرگ استاد فقيد، مصداق كامل باقيات الصالحات است. كردند

 به  ،1374نامه مجله شكوه، تابستان   ويژه47در اينجا الزم است به عنوان يادبود متني را كه در معرفي كتابخانه شخصي خود در شماره 
  :اند عينا نقل كنيم مرقوم فرمودهمناسبت كنگرة كتاب و كتابخانه در تمدن اسالمي 

انگيزة اينجانب در اين راستا شوق وافري بود كه از اوان نوجواني به مطالعه و تحقيق در مسايل مختلف علمي و اسالمي داشتم و به همين “
در ضمن متوجه شدم كه الوصول بود پرداختم  منظور به بررسي كتب كتابخانه مباركه آستان قدس و كتابخانه مدرسة علميه نواب كه سهل

لذا عالوه به شوق مطالعه، فكر تأليف و تدوين كتابهايي در . در بسياري از مسايل اسالمي كتابي كه مورد استفاده باشد وجود ندارد
م كه موضوعاتي كه فاقد مرجع بود ضميمه ايدة نخستين گرديد و چون مراجع تحقيق، خاصه در آغاز كار كمتر در دسترس بود به فكر افتاد

پردازند تهيه كنم خاصه كه استفاده از كتابخانه در تعطيالت و نيز  كتابهاي مرجع را براي استفاده شخصي و ساير كساني كه به پژوهش مي
  .شبها كه مناسبت و فراغت بيشتري براي مطالعه وجود دارد امكان پذير نبود

  :كتابخانه اينحانب از چهار بخش تخصصي
  كتابشناسي: الف
  هاي فقهيكتاب: ب
  كتب تاريخ اسالم: ج
  .شود كتب حديث شيعه و اهل سنت و نيز كتب مرجع در ساير علوم اسالمي تشكيل مي: د

بخش كتب فقهي به منظور . هاي ايران و بعضي كشورهاست بخش كتابشناسي شامل كتب مرجع در موضوع مزبور و فهارس كتابخانه
بخش كتب . است تهيه شده و ضمنا كتب فقه مذاهب اسالمي را نيز واجد است فقهاستفاده شخصي به لحاظ رشته تخصصي اينجانب كه 

تاريخي به منظور استفاده شخصي و پژوهش در تاريخ اسالم و مذاهب اسالمي فراهم گرديده است كه نوع كتب مهم تاريخي را شامل 
  .است

ام تهيه شده است و شامل اهم كتب فريقين و  تاب نوشتهالحديث كه در آن ك الحديث و مصطلح بخش كتب حديث به منظور پژوهش در علم
  .شروح آنها و كتب درايه است

                                                 
  )رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد رئيس اداره خدمات كتابداري مركز اطالع( محمد علي خاكساري -1
  



بايست از هر فرصتي در زمينه تحقيقات خود  روز نيست و پژوهشگر مي با توجه به اينكه وقت خاص پژوهش در شبانه: و اما در ساير بخشها
ز لغت و علوم ادب و منطق و فلسفه و كالم و تفسير و غيره براي استفاده كند داشتن كتب تخصصي و نيز مراجع مهم علوم اسالمي ا

تسهيل كار تحقيق بسيار اهميت دارد و اين جانب قسمتي از موفقيت خود را در تأليف كتاب و مقاالت مديون دسترسي به اين منابع كه در 
  .“دانم ام مي اختيار داشته

كتابخانه مركزي دانشگاه خواهد افزود و در آينده به عنوان يك مركز تحقيقات اي نفيس بر اعتبار و غناي  مسلما اهداي چنين مجموعه
  .مند خواهد ساخت اسالمي، بسياري از پژوهشگران و مشتاقان را مجذوب و بهره علوم

  
  
  
  



  1ها و اختصارات در شبكه جهاني وب فرهنگ آغازه
  

آيد، و اختصارات شكل كوتاه  پي نام يك سازمان، گروه و غيره به دست ميدر  است كه با استفاده از حروف آغازين كلمات پي اي  كلمه آغازه
رود و معموال با حذف حروفي از  شده يك كلمه يا عبارت مكتوب است كه براي اختصار و راحتي بيان به جاي تمام كلمه يا عبارت به كار مي

ها و اختصارات در محيط   الكترونيكي رايگان در زمينه آغازهتعداد زيادي فرهنگ. آيد مجموع حروف كلمه يا عبارت مورد نظر به دست مي
  .شود باشند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي اينترنت قابل دسترس مي

  
Acronym finder 
www.acronymfinder.com 

  
پذير ساخته  هاي كامپيوتر، تكنولوژي، ارتباطات و مسائل نظامي را امكان و اختصار در زمينه هزار آغازه 369اين سايت امكان بازيابي بيش از 

 نام كامل آغازه بازيابي و نمايش داده  با وارد كردن آغازه مورد نظر،. ها وجود دارد در صفحه اول اين سايت امكان جستجوي آغازه. است
  .مكان بازيابي كتابهايي در آن زمينه در سايت آمازون وجود دارد ا GOدرجلوي هر نام كامل، از طريق دكمه . شود مي

Stands4 
com.4stands.www 

  
 در ده رديف موضوعي از جمله علوم، اينترنت،  ها و اختصارات را به صورت موضوعي،  هزار مدخل، آغازه284اين سايت با پوشش بيش از 

. تر را ارائه داده است بندي كرده است، سپس در هر موضوع كلي موضوعات فرعي اي دسته منطقه كامپيوتر،   اجتماعي، كي، دولتي، پزش تجارت،
اطالعات به صورت جدولي شامل آغازه، عبارت كامل و . شود هاي مربوط به آن نمايش داده مي با انتخاب هر يك از اين موضوعات آغازه

ها را به صورت الفبائي نيز فراهم كرده است با انتخاب هر يك از حروف الفبا  اين سايت امكان بازيابي آغازه. شود اطالعات جنبي ارائه مي
  شود، هاي مربوط به آن حرف با ذكر تعداد، بازيابي مي آغازه

The acronym dictionary 
uk.co.yacronymdictionar.www  

  
پذير بوده  ها از طريق حروف الفبا امكان باشد در صفحه اول آن بازيابي آغازه اين فرهنگ به صورت رايگان در محيط وب قابل دسترس مي

  .شود شود به همراه معني كلمه بازيابي مي با انتخاب هر حرف از حروف الفبا تمام اختصاراتي كه با آن حرف شروع مي
Acronym search 

com.Acronymsearch.www 
  

                                                 
  )رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد سرپرست مركز اطالع( فرزانه فرجامي-1



قابل استفاده در محيط وب ... هاي موضوعي كامپيوتر، اقتصادي، حسابداري، نظامي، ورزش و   هزار آغازه در زمينه5اين سايت با بيش از 
بي اطالعات، آغازه مورد نظر را در فيلد مربوطه وارد كرده و جهت بازيا. گردد اطالعات اين سايت هر دو روز يكبار روزآمد مي. باشد مي

  .در جلوي هر آغازه آدرس سايت مربوط به آن نيز آورده شده است. اطالعات بازيابي شده شامل آغازه و عبارت كامل است. كنيم جستجو مي
  

Acronym server 
acronym/uncgi/bin-cgi/ie.ccu.www 

  
  . گيرد  هزار مدخل آغازه و اختصارت مربوط به علم شيمي و متالورژي را در بر مي12اين سايت اطالعات مربوط به بيش از 

  .شوند هاي زير نيز در همين زمينه معرفي مي سايت
 

acronym/bin-cgi/de.berlin-fu.emiech.www 
acronyms/org.gaarde.www 

html.acronyms/ats/com.honeywell.cas.www 
html.dictionary/acronymdictionary/edi-wpc.www 

 
  
  
  



  رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مركز اطالع 

  1فعاليتها و خدمات
 نام كتابخانه مركزي به ساختمان كوچكي تعلق گرفت كه در مقابل دانشكده ادبيات، واقع در مطهري شمالي فعاليت خود را 1350در سال 

كوتاهي به ساختماني در پرديس دانشگاه كه براي انجام كتابخانه يك سال بعد به ساختماني در مطهري جنوبي و پس از مدت . شروع كرد
ها و واحدهاي  هاي دانشجويي به ويژه پس از انتقال دانشكده همجواري اين كتابخانه با خوابگاه. تمرينات ورزشي ساخته شده بود منتقل شد

رديس تا به حال چهار بار اقدام به گسترش فضا وابسته به پرديس و احساس نياز به فضاي بيشتر باعث شد از زمان نقل مكان كتابخانه به پ
  . متر مربع رسيده است2400 زيربناي كتابخانه به 83در حال حاضر پس از آخرين تغييرات در تابستان . نمايد
انه به كنندگان از كتابخ رسالت و هدف عمده كتابخانه مركزي پيشبرد امر آموزش و پژوهش، با فراهم آوردن امكان دسترسي استفاده: هدف

  .باشد منابع و اطالعات مورد نياز مي
سازي براي   فهرستنويسي، سازماندهي و نمايه(انجام خدمات فني /  گردآوري مواد كتابخانه اعم از چاپي، غيرچاپي، الكترونيكي:وظايف

 نشريات التين براي كليه اي، سفارش هاي دانشكده ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به كتابخانه) اي هاي دانشكده كليه كتابخانه
رساني با همكاري گروه كتابداري و برگزاري كالسها و  هاي كوتاه مدت آموزش كتابداري و اطالع هاي دانشگاه، برگزاري دوره كتابخانه

طالعاتي الكترونيكي، هاي ا ها، راهنماها و ايجاد پايگاه ها و سمينارها، انتشار فهرستها، كتابشناسي كارآموزي دانشجويان، برگزاري نمايشگاه
آوري  ها و مراكز اطالعاتي داخل و خارج از كشور، جمع اي و تماس با ساير كتابخانه كتابخانه ارائه خدمات ارجاعي از طريق امانت بين

  .اي منسجم از مراجع چاپي مجموعه
  ). خريداري و اهدائي( مجله التين عنوان29 عنوان مجله فارسي، 170 جلد كتاب التين، 12616 جلد كتاب فارسي، 32035 :مجموعه

ها از دو طريق ميسر  هاي مختلف به صورت ديسك فشرده موجود است دسترسي به اين پايگاه دسترسي به بانكهاي اطالعاتي در حوزه
اطالعات توان به  كند و از طريق آن مي ، اين نظام امكان ذخيره و بازيابي حجم بااليي از اطالعات را فراهم ميDLISسيستم : است

  . درايو فعال دارد35ها دسترسي داشت و برج ديسكهاي نوري كه در حال حاضر  كتابشناختي و در برخي موارد متن كامل مقاله
  هاي رزنت و دانشيار از طريق شبكه) Online(هاي اطالعاتي پيوسته  امكان دسترسي به پايگاه

 سفارش نشريات التين براي كليه 1379پس از تأييد كميته انتخاب كتاب، از سال تهيه منابع مورد نياز :  تهيه و سفارش مواد- الف:فعاليت
نويسي تمام  فهرست: سازي كتابها  فهرستنويسي و آماده-ب. گيرد هاي دانشگاه به صورت متمركز در كتابخانه مركزي انجام مي كتابخانه

 تحصيالت تكميلي، طرحهاي پژوهشي و گزارشات نيز در اين قسمت هاي دانشجويان نامه منابع خريداري شده در سطح دانشگاه، اكثر پايان
هاي  پاسخگويي به سؤالهاي مرجع ساده و پيچيده، معرفي منابع از طريق تهيه بروشور و برگه: رساني  خدمات اطالع-ج. شود سازي مي نمايه

اين وب سايت به صورتي ). ir.ac.um.library-c://httpسايت  وب(اطالعاتي، معرفي منابع و خدمات از طريق خانه الكترونيكي 
هاي تحصيالت  نامه هاي اطالعاتي نظير پايگاه پايان تشكيل پايگاه. / كند طراحي شده است كه همچون يك دروازه اطالعاتي عمل مي

  تكميلي

                                                 
  )رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس مركز اطالع(ه هراتيان  فاطم-1



 فعاليتهاي آن براي دانشجويان در آغاز هرسال تحصيلي، آموزش مهارتهاي  بازديدهاي گروهي از كتابخانه و:كنندگان آموزش استفاده
يابي براي دانشجويان سال آخر كه پروژه تحقيقاتي دارند يا دانشجويان تحصيالت تكميلي به صورت كالس يا سمينار، تدارك  اطالع
 اطالعات كتابشناختي و استفاده از اينترنت، راهنمايي هاي هاي آموزشي براي استفاده از منابع اطالعاتي الكترونيكي مثل پايگاه كارگاه

  هاي اطالعاتي مراجعان به صورت انفرادي و گروهي در استفاده از منابع مرجع و پايگاه
و مابقي در ) 73 و ارديبهشت 71آذر ماه (كتابخانه تا به حال هفت همايش برگزار نموده كه دو مورد آن ملي و در سطح وسيع: همايش
  .داران و دانشجويان كتابداري سطح خراسان يا دانشگاه فردوسي انجام شده استسطح كتاب

ها مربوط به كتب   كتابخانه مركزي تا به حال پنج نمايشگاه كتاب برگزار كرده است كه سه مورد از نمايشگاه:ها برگزاري نمايشگاه
 با همكاري شركت 77 تهيه و توزيع كتاب، درسال  نمايشگاه كتب تخصصي التين با همكاري دفتر1376سال (تخصصي التين بوده 

Booksale هاي ديگري نيز با همكاري كتابخانه  غير از موارد مذكور نمايشگاه)  با همكاري اتحاديه ناشران خارجي1382 ، در سال
  .مركزي برگزار شده كه ذكر تمامي آنها از حوصله اين بحث خارج است

 انگليس British libraryيت در طرح غدير و امين، همچنين گشايش اعتبار نزد كتابخانه كتابخانه مركزي با عضو: تهيه مقاالت
هاي  در اين ارتباط متقاضيان هزينه. نمايد هاي ايران و در صورت نياز خارج از كشور تهيه مي مقاالت مورد نياز مراجعان را از سراسر كتابخانه

  .نمايند مربوط به تهيه مقاله را پرداخت مي
  .شود  از ديگر خدماتي است كه براي منابعي كه امكان خروج آن از كتابخانه وجود ندارد، استفاده مي:پي و تكثيرفتوك

توانند حداكثر  توانند از منابع موجود استفاده كنند، اعضا مي  كليه دانشجويان، استادان، كاركنان دانشگاه مي:عضويت و شرايط استفاده
  . به امانت بگيرند جلد كتاب به مدت پانزده روز3

 شماره 19 عنوان كتاب، مجموعه مقاالت، كتابشناسي يا گزارش به چاپ رسانده است، همچنين 29كتابخانه مركزي تا به حال : انتشارات
 قابل ها كه د ركتابخانه مركزي موجود و  فقره بروشور راهنماي اطالعاتي و معرفي پايگاه35يابي،  رساني و اطالع هاي اطالع نشريه تازه

  .دسترس است
  

  -رساني و كتابخانه مركزي  مركز اطالع- پرديس دانشگاه فردوسي- ميدان آزادي–مشهد : نشاني تماس
  8796822:     نمابر8789263-6  و  8796798-9:  تلفن9177948975:  كدپستي  331صندوق پستي 

 ir.ac.um.ferdowsi@info» رساني بخش اطالع«        نشاني الكترونيكي 

 ir.ac.um.ferdowsi@lib-cen» بخش سفارشات«       نشاني الكترونيكي

 



  1 فهرستهاي پيوسته در اينترنت
  

گسترش روزافزون شبكه . ها دسترسي پيدا كرد بع موجود در كتابخانهتوان به منا اي مي امروزه با استفاده از فهرستهاي پيوسته كتابخانه
ها با استفاده از فهرستهاي پيوسته در محيط وب خدمات  جهاني وب باعث تحول چشمگيري در فهرستهاي كتابخانه شده و بيشتر كتابخانه

ها را افزايش داده  روز ميزان استفاده از آن وسته، روزبهجذابيتهاي موجود و رو به رشد فهرستهاي پي. دهند متنوعي به مراجعين خود ارائه مي
  . است

  .شود اند اشاره مي هاي پيوسته را فراهم كرده هاي اطالعاتي كه دسترسي به فهرست ها و دروازه دراين مقاله به برخي از سايت
  

Libweb (http://sunsite.berkeley.edu) 
  

در اين راهنما هم از طريق انتخاب منطقه جغرافيايي . شود را شامل مي... ا، آفريقا، آسيا و هاي آمريك اين راهنما فهرست پيوسته كتابخانه
  .ها در سراسر جهان دسترسي پيدا كرد توان به فهرست پيوسته انواع كتابخانه مورد نظر و هم به صورت استفاده از كليدواژه مي

  
Libdex(http://www.libdex.com)  

  
توان  از طريق جستجو در اين پايگاه مي. آورد ها در سراسر جهان را فراهم مي به فهرست پيوسته ناشران و كتابخانهدسترسي   libdexپايگاه 

توان  همچنين از طريق جستجو در نمايه جغرافيايي كشورها مي.  هزار كتابخانه در سراسر دنيا دسترسي پيدا كرد18به فهرست پيوسته حدود 
  . يافت كشور دست60به فهرست پيوسته 

National library catalogues world wide 
html.index/jeast/ssah/au.edu.uq.library.www 

  
نسه، ايتاليا، اسپانيا، ژاپن، هند، هاي ملي كشورهاي مختلف جهان نظير آلمان، فرا توان به فهرست بسياري از كتابخانه از طريق اين پايگاه مي

  .به صورت پيوسته دسترسي پيدا كرد... يونان، فرانسه و 
Glasgow library catalogue 

htm.libcat/information/uk.ac.gcal.lib.www 
  

اي در  هاي پيوسته كتابخانه  پيوسته كتابخانه دانشگاه گالسكو فراهم شده، سپس به معرفي فهرستدراين پايگاه، ابتدا دسترسي به فهرست
اند،  هاي ملي كشورهاي اروپايي پرداخته اسكاتلند و انگلستان پرداخته شده همچنين تعدادي پايگاه كه به معرفي فهرست پيوسته كتابخانه

  .قابل دسترس است

                                                 
  )رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد مركز اطالع( الدن قزلي-1



  
List of inline library catalogues (OPAC) in singapor, asia and other countries 

htm.ther.opacs/lis/lib/sg/edu.ntu.www 
  

  .دهد هاي موجود در سنگاپور، آسيا و ديگر كشورهاي جهان را در دسترس قرار مي اين پايگاه فهرست پيوسته كتابخانه
  

123 world  
/libraries/com.world123.www 

  
  .اند هاي كشورهاي مختلف جهان، براساس الفباي نام كشور معرفي شده در اين راهنما فهرست پيوسته كتابخانه

به اين منظور با آدرس . ها پرداخته شده است تعدادي از اين سايتهمچنين در سايت كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد نيز به معرفي 
http://c-library.um.ac.ir/libraries.asp  اي و فهرست   وب سايت كتابخانه61در اين راهنما دسترسي به . شويد  وارد اين راهنما

عالوه بر اين فهرست پيوسته تعداد . م شده استپيوسته مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در ايران به دو صورت الفبايي و جغرافيايي فراه
  .هاي دانشگاهي و تحقيقاتي در سراسر جهان نيز از طريق اين سايت قابل دسترس است بسياري از كتابخانه

  
  



  1هاي دانشگاه فردوسي مشهد مختصري درباره كتابخانه
  

 مادر را ايفا  اني و كتابخانه مركزي كه در واقع نقش كتابخانهغير از مركز اطالع رس. دانشگاه فردوسي مشهد داراي پانزده كتابخانه است
، يازده كتابخانه )اهداف و خدمات مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي در همين شماره نشريه به تفصيل بحث شده است(كند  مي

به جز كتابخانه مركزي كه داراي خط . باشد اي و سه كتابخانه مربوط به سه واحد آموزشي، تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه مي دانشكده
اي در دانشگاه فردوسي، منابع  تهيه مراجع اصلي و ارزشمند عمومي و بين رشته(باشد سازي مي مشي خاص و تقريبا متفاوتي براي مجموعه

ها تقريبا سياست  بقيه كتابخانه.) ..هاي داير، ابزار و منابع مورد نياز براي فهرستنويسي كتابهاي دانشگاه فردوسي و  عمومي و پايه كليه رشته
هاي آموزشي و تحقيقاتي در حوزه  هاي موجود در دانشكده و كتابخانه ها بسته به رشته سازي دارند، اين كتابخانه مشابهي را براي مجموعه

  :گردند يهاي دانشگاه فردوسي به طور مختصر معرفي م در ادامه كتابخانه. دهند سازي را انجام مي فعاليت خود مجموعه
 جلد كتاب 500 جلد كتاب فارسي، 4600:  منابع شامل1371 شروع فعاليت سال :كتابخانه آموزشكده كشاورزي شيروان -1

 .  عنوان نشريه داخلي، زمينه موضوعي منابع اين كتابخانه كشاورزي است16التين، 

   آموزشكده كشاورزي شيروان - بجنورد- محور شيروان10كيلومتر : نشاني
  0582-4423663:     دورنگار0582-4423660-2: تلفن

 جلد كتاب 8000 جلد كتاب فارسي و عربي، 67000:  ، منابع شامل1337 شروع فعاليت سال :كتابخانه دانشكده الهيات -2
زمينه موضوعي منابع موجود در اين .  عنوان نشريه خارجي است9 عنوان نشريه فارسي و 100 فقره نسخه خطي، 2000التين، 
 .نه الهيات و معارف اسالمي استكتابخا

   كتابخانه-» شهيد مطهري« دانشكده الهيات - پرديس دانشگاه- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8829579:          دورنگار8829571-5     33-35داخلي :       تلفن9177948955: كدپستي

، )فارسي، التين و عربي( جلدكتاب 93600: مل ، منابع شا1335شروع فعاليت : انساني كتابخانه دانشكد ادبيات و علوم -3
هاي  زمينه موضوعي منابع مربوط به رشته.  عنوان نشريه خارجي است220 عنوان نشريه داخلي، 235 جلد نسخه خطي، 560

 .شناسي است اجتماعي و زبان زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، فرانسه، عربي و روسي، تاريخ، جغرافيا، علوم

  كتابخانه» دكتر علي شريعتي«انساني   دانشكده ادبيات و علوم- پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8794144: دورنگار  8796829-34   214داخلي : تلفن  917794883:  كدپستي

 كه اين رشته تحت 1366از سال بدني و علوم ورزشي  تهيه منابع در زمينه موضوعي تربيت: بدني كتابخانه دانشكده تربيت -4
 با تأسيس دانشكده 1372در سال . پوشش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد، شروع شد

بدني  تربيتي تفكيك و به محل كتابخانه دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي منابع اين رشته از كتابخانه دانشكده علوم تربيت
  . به صورت يك كتابخانه مستقل فعاليت خود را شروع كردمنتقل و 

   عنوان نشريه خارجي27 عنوان نشريه داخلي، 10 جلد كتاب التين، 1142 جلد كتاب فارسي، 6866: منابع شامل
                                                 

  )رساني و كتابخانه مركزي دانشگا ه فردوسي مشهد كارشناس مركز اطالع( فاطمه هراتيان -1



  .بدني و علوم ورزشي است زمينه موضوعي كليه منابع اين كتابخانه تربيت
   كتابخانه -بدني و علوم ورزشي  دانشكده تربيت-دوسي مشهد پرديس دانشگاه فر- ميدان آزادي-مشهد: نشاني

  8829580: نمابر   8426923 و 8829581-2  238داخلي : تلفن  9177948979: كدپستي
 عنوان 60 كتاب التين، 2798 جلد كتاب فارسي و 4072:  ، منابع شامل1371شروع فعاليت : كتابخانه دانشكده دامپزشكي -5

  .ريه خارجي، زمينه موضوعي منابع اين كتابخانه دامپزشكي است عنوان نش13نشريه داخلي و 
   كتابخانه- دانشكده دامپزشكي- جنب سردخانه و كنسروسازي-5 كيلومتر- بزرگراه آسيايي-مشهد: نشاني
 6620166: نمابر   6620066و   6620101-2: تلفن

 جلد 4764 جلد كتاب فارسي و 22354: مل ، منابع شا1367 شروع فعاليت :كتابخانه دانشكده علوم اداري و اقتصادي -6
 عنوان نشريه خارجي، زمينه موضوعي منابع موجود در اين كتابخانه درباره 76 عنوان نشريه داخلي و 130كتاب التين، 

 .باشد سياسي مي موضوعهاي اقتصاد، مديريت، حسايداري، حقوق و علوم

   كتابخانه - دانشكده علوم اداري و اقتصادي- پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
 8811243: نمابر  8813090-94  214داخلي : تلفن  9177948951: كدپستي

 14 جلد كتاب التين، 35796 جلد كتاب فارسي و 15000: ، منابع شامل1341:  شروع فعاليت:كتابخانه دانشكده علوم پايه -7
شناسي و  هاي فيزيك، شيمي، زمين  موجود در اين كتابخانه در زمينه عنوان نشريه خارجي، منابع38عنوان نشريه داخلي و 

 .شناسي است زيست

   كتابخانه - دانشكده علوم پايه- پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8438032: نمابر   8423561-2  و 8432022-4     282-3داخلي : تلفن

 جلد كتاب 4307 جلد كتاب فارسي و 22007: ، منابع شامل1352ع فعاليت شرو: تربيتي و روانشناسي دانشكده علوم -8
 عنوان نشريه خارجي، زمينه موضوعي منابع تهيه شده در اين كتابخانه درباره روانشناسي، 45 عنوان نشريه داخلي و 72التين، 
  .باشد تربيتي و كتابداري و اطالع رساني مي علوم
   كتابخانه - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي-دانشگاه فردوسي مشهد پرديس - ميدان آزادي-مشهد: نشاني
 8783012: نمابر   8783008-11  و 8790913-14     239داخلي : تلفن

رياضي   دانشكده علوم1376 دانشكده علوم شروع به فعاليت كرد و در سال 1340 در سال :رياضي كتابخانه دانشكده علوم -9
منابع مربوط به اين دو رشته نيز در اين . رياضي را تشكيل داد و گروه آمار و رياضي دانشكده علوماز دانشكده علوم جدا و با د

 عنوان 8 جلد كتاب فارسي و التين، 16084: منابع شامل. تغيير و تحول تفكيك و به كتابخانه دانشكده علوم رياضي منتقل شد
 .باشد ع تهيه شده در اين كتابخانه درباره آمار و رياضي مي عنوان نشريه خارجي، زمينه موضوعي مناب60نشريه داخلي و 

   كتابخانه - دانشكده علوم رياضي- پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8828609: نمابر  8828600-4   226داخلي :     تلفن9177948953: كد پستي



 جلد كتاب التين، 14655 جلد كتاب فارسي، 13210: ابع شامل، من1352 شروع فعاليت سال : كتابخانه دانشكده كشاورزي -10
  . عنوان نشريه التين، منابع در زمينه كشاورزي است30 عنوان نشريه فارسي و 40

   كتابخانه- دانشكده كشاورزي- پرديس دانشگاه فردوسي- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8787430: نمابر  8795612 و 8796843     421: داخلي:   تلفن9177948944: كدپستي

 عنوان 130 التين، 18191 جلد كتاب فارسي و 9126: ، منابع شامل1353شروع فعاليت سال : كتابخانه دانشكده مهندسي  -11
 . نشريه خارجي، زمينه موضوعي منابع موجود در كتابخانه در زمينه مهندسي است75نشريه داخلي و 

   كتابخانه- دانشكده مهندسي-سي پرديس دانشگاه فردو- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8829541: نمابر   8829569:    تلفن مستقيم كتابخانه8815100   544: داخلي:    تلفن9177948944: كدپستي

 عنوان نشريه 14 جلد كتاب التين، 1280 جلد كتاب فارسي و 3292:  ، منابع شامل1378سال :  شروع فعاليت:دانشكده هنر  -12
  .باشد رجي، زمينه موضوعي منابع اين كتابخانه در رشته هنر مي عنوان نشريه خا8داخلي، 
    كتابخانه- ساختمان مجتمع دانشگاهي- ابتداي شهرك بهداري-نيشابور:  نشاني

 6610960: نمابر   6614411   و 0551-6610140 26-27: داخلي:        تلفن91136: كدپستي

 1769 جلد كتاب فارسي و 2260: ، منابع شامل1360روع فعاليت سال  ش:اي كتابخانه مركز آمار، اطالعات و امور رايانه -13
منابع اين كتابخانه كامال . باشد  ميManual فقره 700 عنوان نشريه خارجي، 8 عنوان نشريه داخلي و 15جلد كتاب التين، 

 .باشد اي مي تخصصي و در زمينه كامپيوتر و امور رايانه

   كتابخانه-اي  مركز آمار و اطالعات و امور رايانه-نشگاه فردوسي پرديس دا- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
 8787430: نمابر  8795612 و 8796843     421: داخلي:   تلفن9177948944: كدپستي

 جلد كتاب 1039 جلد كتاب فارسي، 1274:  ، منابع شامل1379 شروع فعاليت سال :گياهي كتابخانه پژوهشكده علوم -14
 .گياهي است  عنوان نشريه خارجي، زمينه موضوعي منابع اين كتابخانه علوم30 داخلي و  عنوان نشريه49التين، 

   كتابخانه-گياهي  پژوهشكده علوم- پرديس دانشگاه فردوسي- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
  8787670: نمابر  8788216 و 8788277     119: داخلي: تلفن

اي كامال تخصصي و كوچكي نيز، منابع مربوطه  فعاليت مركز كتابخانه همزمان با شروع :شناسي لرزه كتابخانه مركز زمين -15
  . عنوان نشريه التين است28 جلد كتاب التين، 50: منابع شامل. كند را تهيه مي

   كتابخانه-شناسي لرزه  مركز زمين- پرديس دانشگاه فردوسي- ميدان آزادي-مشهد: نشاني
 8791191 :نمابر  8791195-6:   تلفن9177948976: كدپستي

  
 

  
 



  

  1شعر فارسي در اينترنت
  

شعر زيبا و بالنده فارسي در هر دوره تاريخي، گوناگوني ويژه متناسب . شعر هنري است كه همواره با عواطف و احساسات آدمي سروكار دارد
 دوره و عصري، گوناگون بوده و با ها در هر هاي فارسي و محتواي شاعرانه آن هاي پنهان شعر هاي زمانه خود را پيدا كرده، خصلت با واقعيت

هاي فرهنگي قوم ايراني، نمودار شده و شعرهاي فارسي را تاكنون براي  ها همسو با سنت هاي روزگار، رشد و تكامل آن گذشت زمان، نشانه
  )1379موحد، . (استآموز نگاه داشته و جوهره اخالقي قوم ايراني را از ديرباز در خود بازتاب داده   بخش و عبرت ما شيرين و لذت

  .شود ها در زمينه ادبيات فارسي و به ويژه شعر فارسي همراه با توصيفي كوتاه معرفي مي در اين مقاله دسترسي به برخي سايت
literature/com.parstimes.www  

  
دبي، زندگينامه شعراي بزرگ پارسي زبان، نقدهاي ادبي و تأثير ادبيات ايران بر فرهنگ و هاي ا دراين سايت دسترسي به بسياري از مجله

هاي بسيار غني از ديوان شعرا نظير، باباطاهر،  ادب ساير ملل، دسترسي به سايت اختصاصي بسياري از نويسندگان و شاعران و نيز مجموعه
هاي ايراني به دو زبان  المثل و مجموعة جالبي از ضرب... ب سپهري، شاملو و اعتصامي، فردوسي، سعدي، حافظ، سهرا اخوان ثالث، پروين

  .فارسي و انگليسي، فراهم شده است
رسانند برقرار كرده  هاي مربوط به ايران را به فروش مي هاي فارسي و يا كتاب پيوندي نيز به بسياري از كتابفروشيهاي معتبري كه كتاب

  .برد شناسي مي هاي ارزنده ادبيات و زبان شما را به دنيايي از مجموعه) در پايان صفحه (languageبا انتخاب گزينه . است
literature/com.iranonline.www  

هاي كودكان از مهدي آذر يزدي، صمد  قصهاي از  و مجموعه... اي از شاعران ايران از جمله خيام، مولوي، حافظ و  دراين سايت اشعار گزيده
  .قابل دسترس است... بهرنگي، صبحي و 

com.rumionfire.www  
  .هاي مينياتور در دسترس است هايي درباره مولوي، گالري عكس در اين سايت ديوان شمس به دو زبان انگليسي و نيز مثنوي، كتاب

ir.recent.www  
  .توان در اين سايت مشاهده كرد را مي... آثاري سعدي، حافظ، فردوسي و 

dorjonline/com.mehrargham.www 
  . كنيدشاهنامه، ديوان حافظ و رباعيات خيام را در اين سايت جالب مشاهده

  .شود هاي اختصاصي شعراي بزرگ ايران زمين ذكر مي در ذيل چند آدرس از سايت
com.hafez.www 

com.shahnameh.www 
com.sohrabsepehri.www 

org.forughfarrokhzad.www 
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  1)1383المللي كتاب تهران  خريداري از هفدهمين نمايشگاه بين(اي از منابع مرجع  معرفي گزيده
  

المللي كتاب تهران  ايشگاه بينهاي خود را از طريق نم ذانشگاه فردوسي هر سال تعداد قابل توجهي از منابع چاپي مورد نياز كتابخانه
 عنوان كتاب مرجع فارسي و التين از نمايشگاه تهيه كرده 300، دانشگاه فردوسي در مجموع حدود 83در سال . نمايد خريداري و تأمين مي

  .پردازد اي از منابع جديد حائز اهميت، مي آنچه در زير آمده است تنها به معرفي گزيده. است
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