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 ها فهرست جدول

 
 
 52 ................ کتاب  دیخر یبرا   یمرکز کتابخانه  به جمالزاده یامنا  اتیه یهابخشش. 1 جدول
 93...... . اهدا کنندگان مجموعه های کتاب به کتابخانه مرکزی .......................................2جدول  
 95 ................................................... تهران دانشگاه به کتاب هاىمجموعه اهداکنندگان. 3 جدول
 96 ........................................................ تهران  دانشگاه به کوکارانین رمنقولیغ اىیهدا. 4 جدول
 100............................................................................................. ی اکتابخانه زاتیتجه. 5 جدول
 104............................................. تهران  دانشگاه اسناد مرکز و مرکزى  ۀکتابخان رانیمد. 6 جدول
 114................................................................... اسناد  مرکز و ی مرکز ۀکتابخان معاونان. 7 جدول
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 116........................................................... کتاب   یسازآماده و  یسینو فهرست  واحد. 10 جدول
 116......................................................................................... ی ادوار اتینشر واحد. 11 جدول
 117........................................................ اب یکم  آثار و اسناد ،یخط یهانسخه واحد. 12 جدول
 117................................................................................................. ها نامهانیپا واحد. 13 جدول
 118.......................................................................... اطالعات ی فناور خدمات واحد. 14 جدول
 118............................................................................................ ی سازتالیجید واحد. 15 جدول
 118............................................................................... کیالکترون منابع نیتأم واحد. 16 جدول
 118................................................................................ کتاب   امانت  و گردش واحد. 17 جدول
 119............................................................................................... تاالرها اداره واحد. 18 جدول
 119................................................ ی خط کتب  و اسناد مرمت   و یشناسب یآس واحد. 19 جدول
 120......................................................................................................ان ی نایناب واحد. 20 جدول
 120............................................................................... ی بانیپشت و یادار امور واحد. 21 جدول
 120............................................................................................ ی عموم روابط واحد. 22 جدول
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 127.......................................................................... کتاب  یهامجموعه اهداکنندگان. 26 جدول
 186................................................................. ی مرکز  ۀکتابخان رد موجود منابع آمار. 27 جدول
 241............................................... فرهنگى  هاىبرنامه و هابزرگداشت   و هاشگاهینما. 28 جدول
 254................................................ اسناد  مرکز و مرکزى کتابخانۀ انتشارات فهرست . 29 جدول
 258....................... اسناد مرکز و  مرکزى کتابخانۀ در شده منتشر هاىجزوه  فهرست . 30 جدول
 260................................................ اسناد  مرکز و مرکزى کتابخانۀ انتشارات فهرست . 31 جدول
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 پیشگفتار 

 
 
  یهاندر م   ن ی زر   ینی در مرکز دانشهههگهاه قرار گرفتهه و بسهههان نگ   ی، مرکز   ۀ کهه کتهابخهانه  ین هم 

  یمرکز  ۀ و اعتبار کتابخان  یت بر اهم   ی نشان  درخشد، ی کهن دانشگاه تهران م   ی ا ه بناه مجموع 
و    ترین یمی قهد   ؛ بنهایی کهه دانشهههگهاه مهادر اسهههت   ین ا   ی برا   ی آن بهه عنوان نمهاد   یهت و تثب 

 . آید ی کشور به شمار م   ی مجموعه دانشگاه   ین بزرگتر 
حفظ دانش   ی را ب   ی ، به عنوان مرکز دانشهههگاه  ۀکتابخان  ی، مکان   یت نظر از موقع   صهههرف 

را دارد که در    ی همان نقش محور   یقا و اسههتادان، دق   یان دانشههجو  یاز متراکم و مکتوب مورد ن 
کهن دانشهگاه تهران دارد؛   ی ها دانشهکده   یان کتابخانه در م   یایی جغراف   یت صهورت ظاهر، موقع 

مختلف که   ی ها به زبان   یان دانشهجو  یاز مورد ن   ی مدارك علم  یگر سهرشهار از کتاب و د   ی محل 
سهطوح،   ترین یین تا پا  یاسهت از ر   ی ادار  یسهتم و سه  یان در کنار اسهتادان و دانشهجو   یسهت با ی م 

 برعهده داشته باشد.   یان دانشجو   ی علم   یت و ترب   ی در بارور   ی نقش اساس 
و پس از   یش پ   یرانیهان، کهه مها ا  یهد د   یم خواه   ینهدازیم، ه گهذشهههتهه فرهنگمهان ب به  ی نگهاه   اگر 

بهره   یگر مکتوب خود و ملل د   ی ا ه ز اندوخته و همواره ا   دانسههتیم ی اسههالم، قدر کتاب را م 
بودند و کتاب    ی اندوز از اقوام زبده و ممتاز عالم در دانش  یکی  یم، قد   یان . فارسهههبردیم ی م 

احساس، در تمام ادوار   ین گ و دانش آنان داشته است. ا حفظ فرهن   در  ی همواره نقش مهم 
  ی،و قاجار  ی صهفو  ةدور   نی یع ادوار،   ین از آخر  یکی قابل مشهاهده اسهت، و در    یران ا   یخ تار 

ها، در ها و کتابخانه و عالمان مصهروف حفظ کتاب   یران بزرگان و ام   ی از سهو   یی هّمت واال 
ها  ها و کتابو شهمار کتابخانه   یران ا  یت جمع   یان آنها، شهده اسهت. اگر نسهبت م   ید کنار تول 
 یم،ا ده کتاب بو و اهل    یخته اقوام فره   ةدر زمر   یرانیان که ما ا  ییم بگو   توانیم ی شهود، م   یده سهنج 
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  یتر از همه، نابود کردن زبان فارسههو مهم   یگر، از اقوام د  ی جدا شههدن زبان  یل هرچند به دل 
از شههبه قاره )توسههط    ی فارسهه  ن ( و سههپس حذف زبا ی )توسههط دولت عثمان   ی در عثمان 

  یتحمل فشههارها یز ها(  و ن ( و در منطقه قفقاز و ماوراءالنهر )توسههط روس ها یسههی انگل 
در   یم، ا وده منشههأ اثر ب  یم قد   یای آن چنان که در دن   یم ا نتوانسههته   یر، ون اخ در قر   ی سههخت مال 
 . یم جبران آن تالش کن   ی برا  ید که با   ی امر  یم، بدرخش   ید دوره جد 
در حوزه کتاب که با تالش هزاران    یو قاجار  یصهههفو ةاز دور یبزرگ  یراثم  اکنون

گهذشهههتهه مها در   ینیارس دمها قرار دارد. مهد  یهارعهالم و کهاتهب و کتهابهدار فراهم آمهده در اخت
اسهههت و   یآن هنوز باق  یهاداشهههتند که نمونه  یبا ارزشههه  یهاادوار، کتابخانه  ینتمام ا

 است.  یتمدارس بااهم  یناز ا یکیدر تهران    یمدرسه مرو
تالش    ینهزم یندر ا  ی،دوره صهفو  یسهلطنت  یهاکتابخانه  یاسهتدر ادامه سه  قاجارها

کتاب شهد که  از   ییو قابل اعتنا  یمعظ  یهاهمجموع یو گردآور  یهکردند و حاصهل آن ته
  یر، مورد اخ  یمو کاخ گلستان هست. متأسفم که بگو  یآن در کتابخانه مل یحاال نسخ خط

  ی خود در طول دهها سهال، غالبا مانع از دسهترسه  طغل  هاییاسهتکاخ گلسهتان، با سه یعنی
و   یرانیا  هنهگفر  ةگهذار در حوزیرپژوهشهههگران بهه آن مجموعهه گرانبهها و بها ارزش و تهأث

  ی ها نمونه  ینهزم ینعمل کرده اسههت. در ا  یبوده و همواره به صههورت محفل  یاسههالم
 متحول شود.  یدهم هست که با  یگرید

 ین ش، مسهووالن امر تالش کردند تا ا1313دانشهگاه تهران در سهال    یساز تأسه  پس
خود، در ور  ظه  یناقدام در نخسهت ینخود را داشهته باشهد. ا ةیژکتابخانه و  یدانشهگاهمرکز  

  ۀ کتابخان   یجادبعد، فکر ا  یآغاز شههد و اندک  یو حقوق و پزشههک  یاتادب  یهادانشههکده
اسهههتهادان و   یهازههایتر نگسهههترده  یدر سهههطح  توانهدکهه ب  یاآمهد، کتهابخهانهه  یهدپهد  یمرکز

 را برآورده کند.   یاندانشجو
ادان  خواند، با کمک است  یدکتاب خواه ینو شرح آن را در ا  یخیتار  یرم که سمه این

  ی در حوال  یمرکز  ۀو دنبهال شهههد. کتهابخهانه  یسمهت آن روزگهار تهأسهههو مردان وااله
طلوع کرد و خوش    یدبسهان خورشه  یکباره  ی،قابل توجه  یعلم  یه، با سهرما1350 سهال 
  ین ا  یمتوسهعه آن، سهبب اعتبار عظ  یکتابخانه و تالش برا  ینا  یس. اقدام به تأسهیددرخشه
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بزرگ به   یهاسهخن از کتابخانه یوقت  یخی،تار  ةدور  یککه در    یدانشهگاه شهد، به طور
 دانشگاه بود.  یمرکز  ۀدر رأس آنها کتابخان  آمد،یم  یانم

 بود که حاصهل عمر خود را  یاسهتادان بزرگ  یهاکتابخانه  یها اهداگام یناز بهتر یکی
که متأسهههفانه در   یکتابخانه را رقم زدند، روشههه یندادند و عظمت ا  یمرکز  ۀبه کتابخان

 .یمکن  یاآن را اح  یمبتوان یگرکه بار د  یدواریمکند شد، و ما ام  یراخ  یهادهه
اند و در آن  داشههته یبزرگ و مشهههور ما هر کدام دوره فعال  یهاگفت، کتابخانه  باید

خهاص در آنهها    ههاییریهتو مهد  یژهو  یهتبهه خهاطر عنها  ینو ا  انهد،یهدهدوره خوش درخشههه
  ی، اهلل بروجرد یتمرحوم آ  ۀکتابخان  یا م،ق یضیهف  ۀمثال، کتابخانه مدرس  یبوده است. برا
  ی مرکز   ۀاند. مع االسههف، کتابخانن سههرنوشههت را داشههتهیهم  یمرعشهه  ۀو بعدها کتابخان

الشههعاع  تحت  یجبه تدر  ینش،خود در دهه آغاز یرغم عظمت و بزرگهران، بهدانشههگاه ت 
  یران مدز ا یقرار گرفت. صد البته، تالش برخ  مهرییمسائل مختلف، افت کرد و مورد ب
که بر کتابخانه وارد   ییو فشهارها  یاندانشهجو  ةروزمر  یازو کارکنان دلسهوز، به خصهوص ن

نخسهت،    ةکه در دور  یریتیبرد، اما آن سهرعت و مد  یشبه پ  یکتابخانه را تا حد  کرد،یم
از همه   یدهمه، با  ینافشههار وجود داشههت، تکرار نشههد. با ا یرجنظر اسههتاد مرحوم ا  یرز

فعال بوده و   یمرکز  ۀکتابخان  یریتیمختلف مد  یهاها در بخشسههال   نیکه در ا  یکسههان
که ستون   یاند، سپاسگزار بود، و بر آن مرد دانشدهاز آن تالش کر  یو در پاسدار ،هستند

 کرد، درود فرستاد.  یجادفقرات کتابخانه را ا
 که در کشههور وجود دارد، به راه   یدشههوار اقتصههاد  یطبا شههرا  یمرکز  ۀکتابخان  اکنون

نگاه به کتابخانه و کارکرد    ییرتغ  ی،. فارغ از مسههائل مالدهدیادامه م یزانخود، افتان و خ
نکته بر همگان روشن است که مفهوم و    ینبس مهم اسهت. ا  یامسهأله  یدر جدآن در عصه

کرده اما    ییرتغ  یادیبه مقدار ز  یجیتال تسههلط فرهنگ د ةدور  رکارکرد کتاب و کتابخانه د
  ین ا  یکشهههور پها بهه پها  یگرد  یههااز کتهابخهانهه  یهاریو بسههه  یمرکز  ۀاالسهههف کتهابخهانهمع
انجام   یدمانده اسهت که با یباق  یادیز  یکارها  ینجابه جلو نرفته اسهت. در ا  هایشهرفتپ

  ی محتوا   ینتأم  یبرا  یمثابه مرکز بهبه کتابخانه،    یآنها اعتباربخشه  ینترمهم  یدشهود و شها
سههخت    یدبابت با ینممکن اسههت. از ا  یارهادر دانشههگاه، با اسههتفاده از همه ابز  یعلم
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  یگاه جا  بزرگ کشهور، از  یابا مراکز کتابخانه  یسههدر مقا  ی،مرکز  ۀمتأسهف بود که کتابخان
همه  وجوددانشهگاه اسهت. با   یرانمد ةیژتوجه و  یازمندن ینو ا یسهتبرخوردار ن  یمطلوب

بر   یفیو ک یکمهنوز هم مراجعان آن از نظر   یم،کتابخانه برشهههمرد  یکه برا  یمشهههکالت 
 دارند.  یها برتراز کتابخانه  یاریبس

کتاب هم به آن اشهاره شهده، در قدم اول،  ینکتابخانه که در فصهل دهم ا یازن  ترینمهم
و   یو سهنگ یاسهت که از انواع منابع و مدارك، خط  یمیحفظ و حراسهت از مجموعه عظ

  ی ها به طرح  یازن  ره،با  ین. در اشههودیم  یدر آنجا نگهدار  یو کتاب چاپ  یهسههند و نشههر
  ی برا  یهازمورد ن  یزاتو تجه  یحفهاظت  اصهههول   یهترعها ههاآن  ینتروجود دارد کهه مهم  یفور
دانش موجود در   یلتبد  یامکانات کتابخانه برا  یتتقو  یگر،د یازاسهت. اما ن  یقحر  یاطفا

  یار مدرن در اخت  یهااسههت که بتواند با اسههتفاده از روش  یجیتال به منابع د  یمنابع کاغذ 
 . یردگران قرار گوهشپژ

معاونت  یمیاندکتر رح  یشهههنهادبا پ  1396آبان سهههال    یزدهمخدا که از سههه  ةبند ینا
دانشههگاه،  به   یاسههتر  یاحمدآباد  یلیدانشههگاه تهران و حکم جناب دکتر ن  یپژوهشهه

و   یه،سهرما  یشهینه،پ  ی،مرکز  ۀکتابخان  یسهتبایکتابخانه آمدم، احسهاس کردم در گام اوّل، م
که به اختصهار    یمبود  یتابک  یازمندکار ن ینا  یم. برایاطبان بشهناسهانبه مخ آن را  یتموقع
موجود در آن آشهنا سهازد. در   یکتابخانه را گزارش کند و عالقه مندان را با محتوا  یختار
باره، از قبل به نگارش   یندر ا  ییهابا همکاران صهحبت شهد. معلوم شهد، متن  ینهزم ینا

ارانم  گذشهته، همک  ۀدو ماه  ی. طسهتروز کردن ااصهالح و بِتوسهعه و    یازمنددرآمده، اما ن
به آماده    یکوشهمّت کرده، با سخت  یلی،و خانم دکتر سوسن اص  ییرضاکرم  یساخانم پر
از    ینجاو درخور شههأن کتابخانه اسههت. در ا  یسههتهشهها  یمتن پرداختند که کار  ینکردن ا

  یشهبرد را در جهت پ  یکزخانواده کتابخانۀ مر  یتکرده، موفق  یزحمات آنان سهپاسهگزار
 آن از خداوند بزرگ خواستارم.  یجایگاه واال   یایاهداف سازمان و اح

 یان جعفر رسول 
 1396ماه  اسفند

 



 

 
 
 

 (  1399ویرایش جدید كتاب )یادداشت چاپ الکترونیکی 
 
 

  19شهود، قریب ده ماه از شهیوع کرونا یا همان کویید  اکنون که این یادداشهت نوشهته می
به   1398های کرونا، در اوایل اسهفند سهال  ته اسهت. در واقع، نخسهتین نشهانهشهذ در ایران گ

، همچنان  اسهت  1399صهورت آشهکار دیده شهد، و حاال که آخرین روزهای آذرماه سهال  
ده ماه، دانشهههگاه  . طی این  تأثیر این ویروس خطرناك اسهههتتحت  زندگی روزانه مردم

رت دورکاری  به صهو کارمندان هم  و بسهیاری از  اسهت  خالی از دانشهجویان شهده  تهران
آمد و شهلوغی کتابخانه هم که اسهباب شهادی و عامل  ودهند. رفتوظایفشهان را انجام می

ترین هدف ما این  رفته اسههت. در تمام این مدت، مهم  نشههام ما و همکاران بود از میان
ه، ترین مسهههألهم امهانهت و همین طور، بهه عنوان مهمو هکتهاب    بخش تهیههبود کهه هم در  

های الکترونیکی تالش کنیم. دادن بخشههی از منابع به صههورت فایلدر اختیار قراربرای  
آذر، جلسه طوالنی و حضوری با همکاران داشتیم که بخش امانت    22آخرین بار، امروز  

کتهاب  و هر نوع درخواسهههت امهانهت    مکهامهل بهه صهههورت دیجیتهالی ارائهه کنیرا بهه طور  
در اسرع وقت، با فایل الکترونیکی که در سامانه آذرسا   ،اردانشگاه    دانشجویان و استادان

 گذاریم، پاسخ دهیم. امیدوارم روزهای آینده این مهم را به واقعیت تبدیل کنیم.می
گذشهته چه و اما این که به طور کلی در این نزدیک سهه سهال که از نشهر این کتاب  

را در جای جای متن   رضههایی گزارش کارهای انجام شههدهسههرکار خانم کرمایم، کرده
گهذارد کهه مها هر از چنهدی،  این فرصهههت را در اختیهار می  انهد. نشهههر الکترونیکیافزوده

در اختیار عموم قرار   های صههورت گرفتهاز این اثر را با توجه به فعالیتای  تازهویرایش  
هها هزار کتهاب بر منهابع موجود  هها، بها کمترین بودجهه، توانسهههتیم دهدهیم. طی این سهههال 

به خطی را    هده را فهرسهت کنیم، شهانزده هزار نسهخیفزاییم، هزاران کتاب فهرسهت نشهب
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به صهورت  نامه را  و بیش از هفتاد و پنج هزار پایاندر اختیار قرار دهیم،  آنالین صهورت  
خش بزرگی از مجموعه اسهناد تاریخی  فهرسهت نویسهی ب. رسهانی کنیمدیجیتال خدمات

بسهیار  و کارهای    گردیدمنتشهر  تاریخی  رسهت اسهناد  هشهت جلد فهکتابخانه انجام شهد و 
 این اثر آمده است.   در  هادیگر که شرح آن

امیدوارم هر چه زودتر مردمان عالم از دسههت این بلیه عمومی نجات بیابند و از جمله 
ه کارهای جاری خود بپردازند. کتابخانه مرکزی هم ملت پرارج ایران نیز در فضههایی امن ب 

  سهازان این مملکت ایران باشهد. برای تکوآمد دانشهجویان و آینده رفت مانند گذشهته محل  
 . تک ایرانیان آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم. و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین 

 
 رسول جعفریان 

 1399آذر ماه  22



 

 
 
 
 

 مقدمه

 
ی ایران اسهت و  ترین کتابخانۀ دانشهگاه کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران بزرگ 

ختلف علوم و فنون و فرهنگ  های م ای غنی و گسهترده از منابع گوناگون در زمینه مجموعه 
ها که هر های تخصههصههی دانشههکده کتابخانه گیرد. این کتابخانه در کنار  و ادب را در برمی 

اند، بیشهتر به امر پژوهش  یک برحسهب نیازهای علمی و آموزشهی ویژة خود به وجود آمده 
شههناسههی و  شههناسههی، ایران دارد و به گردآوری آثار مربوم به مطالعات اسههالم   اختصههاص 

این  ای و آرشههیوی در انه پردازد. وجود حدود یک میلیون مادة کتابخ شههناسههی می شههرق 
های  کتابخانه که در برخی موارد منحصههر به فرد هسههتند، این کتابخانه را از دیگر کتابخانه

  سازد. دانشگاهی متمایز می 

های بزرگ ارزشهمند موجب شهده کتابخانۀ مرکزی در کنار دیگر کتابخانه  منابعتنوع  
پژوهشهگران  ایران، مانند کتابخانۀ ملی و کتابخانۀ مجلس شهورای اسهالمی، مورد مراجعۀ  

  در داخل و خارج از کشور قرار گیرد.  زیادی
های خطی خود را به که سهیدمحمد مشهکوه مجموعۀ ارزشهمند نسهخه  1328از سهال  

سهههال    71هاد تا امروز  انشهههگاه تهران اهدا کرد و بنیان کتابخانۀ مرکزی دانشهههگاه را ند
رگ، در زیرزمین  گذرد. کتابخانۀ مرکزی از زمانی که، پیش از گشههایش سههاختمان بزمی

کرد و پس از گشهایش سهاختمان  های مسهجد دانشهگاه فعالیت میدانشهکدة علوم و اتاق
های زیادی را  ن در ایران بود، تا امروز فراز و نشهیببزرگ آن، که نخسهتین کتابخانۀ مدر

شهه و توان  ها اندیشهمندان و کتابداران زیادی اندیپشهت سهر نهاده اسهت. در طول این سهال 
 .اندرای پیشرفت و اعتالی این کتابخانه صرف کردهخود را ب
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شهناسهی  شهناسهی و اسهالمهای ایرانترین کتابخانهاگر امروز این کتابخانه در زمرة مهم
ایرج افشهار  شهناس برجسهته مرحوم  های ناب کتابایران و جهان قرار دارد مرهون ایده

شهماری که بر آن الیمات بیبنای این مجموعه را چنان اسهتوار نهاد که نام  اسهت که سهنگ
های آن را سهسهت کند. امروز که ما وامدار تالش گذشهتگان هسهتیم، گذشهت نتوانسهت پایه

ظ جایگاه کتابخانه و دسهتیابی به اهداف آن بکوشهیم و سهازمانی  بایسهت در جهت حفمی
 .استوار و بالنده را به آیندگان بسپاریم

بر مدیریت قوی، همدلی و احسهاس   البته بر کسهی پوشهیده نیسهت که این امر عالوه
تعهد همکاران متخصهص، پشهتیبانی مسهووالن دانشهگاه و حتی مسهووالن فرهنگی کشهور را  

د مسهووالن و متولیان فرهنگی کشهور امیدواریم این کتابخانه بیشهتر مورد  طلبد. در مورمی
مهدتی  هها، بعهد از  توجهیهها و بیعنهایهت قرار گیرد، در غیر این صهههورت، بر اثر غفلهت

های پیشهروی این  تبدیل به موزة کتاب خواهد شهد و نخواهد توانسهت خود را با جریان
االسهالم  شهناس برجسهته، حجتکتابیر  اخ  هایسهال حوزه تطبیق دهد. خوشهبختانه در 

آقای دکتر رسهول جعفریان، سهکان مدیریت کتابخانۀ مرکزی را به دسهت گرفته اسهت و 
ت مسههووالن دانشههگاه و خارج از دانشههگاه جایگاه  کند با جلب حمایوقفه تالش میبی

 کتابخانۀ مرکزی را ارتقا ببخشد و دستیابی به اهداف کتابخانه را ممکن سازد.
تهاب بهه ثبهت وقهایع و رونهد تحوالت و عملکرد کتهابخهانهه پرداختهه شهههده و  ین کدر ا

است،  وضهعیت کنونی کتابخانه تبیین گردیده اسهت. مطالب کتاب در ده فصل تنظیم شده 
شههامل: سههاختار سههازمانی، پیشههینۀ تاریخی، سههاختمان و تجهیزات، نیروی انسههانی،  

 .ها و آیندهتها، سازماندهی، خدمات، انتشارات، فعالیمجموعه
هها در بنهدی الگویی بوده اسهههت کهه برای نگهارش مهدخهل کتهابخهانههنهای فصهههلمب
 .رسانی به کار رفته استالمعارف کتابداری و اطالعدائره

گاه در اولویت انتشهار قرار نگرفت.  ها پیش انجام شهده بود، اما هی این پژوهش سهال 
بر عهده گرفتند و ایشههان انتشههار کتابی  تا اینکه آقای دکتر جعفریان مدیریت کتابخانه را  

دانسههتند. در نتیجه کار  های کتابخانه الزم و بسههیار مهم میرا در باب تاریخچه و فعالیت
ها آغاز شههد و حاصههل دو ماه کار  سههازی مطالب و تهیۀ عکسآماده و تکمیل و  نگارش
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ن ریاسهت  سهالی که آقای دکتر جعفریا  سههبه چاپ رسهید. در طول    1397مداوم در سهال  
ده داشتند، تحوالت بسیار زیادی در کتابخانه انجام شد. این تغییرات به کتابخانه را بر عه

کتاب تهیه شههود. در این ویرایش همه قدری زیاد بود که الزم شههد ویرایش جدید این  
کوشهههی و همت همکاران در کتابخانه  اقداماتی که با ایده و حمایت ایشهههان و سهههخت

   شده است. دهفزوا  مرکزی انجام شد
نگهارش این کتهاب بهدون همهدلی همهۀ همکهاران محترم کتهابخهانهۀ مرکزی و مرکز اسهههنهاد 

نبود. از نهه یهاری دادنهد ممکن  ههای مختلف کتهابخها کهه مها را در گردآوری اطالعهات بخش 
یکایک آنها سهپاسهگزاریم، به ویژه آقای دکتر محمدمهدی خسهرویان، معاون محترم اجرایی  

داره فنهاوری اطالعهات و منهابع  محترم ا رئیس  ومهه آدینهه،  نهدس معصهههخهانم مه کتهابخهانهه،  
 آوری و ساماندهی منابع. رئیس محترم اداره فراهم  ، خانم ملیحه درخوش و    ، دیجیتال 

آقهایهان محمهد همتی، عبهاس توکلی و مههدی فروغی، همکهاران محترم کتهابخهانهه، کهار  
مه حشهمتی، کار حروفچینی  ها را برعهده داشهتند و همکار گرامی، خانم حکیتهیۀ عکس
 کنیم.بندی را انجام دادند که از همکاری صمیمانۀ همۀ آنها تشکر میو صفحه

تاریخ دانشهگاه تهران، که با صهبر و    همچنین از خانم مریم صهدیقی، کارشهناس ارشهد
آرایی کتاب یاری دادند، کمال تشهکر و حوصهله فراوان ما را در تنظیم مطالب و صهفحه

 یم.امتنان را دار
در پایان اهتمام جناب دکتر رسهول جعفریان، ریاسهت محترم کتابخانۀ مرکزی و مرکز  

کتابخانۀ مرکزی اسههت،  ای برای  اسههناد، را برای چاپ این کتاب که در حکم شههناسههنامه
 نهیم و از ایشان سپاسگزاریم.می ارج

انۀ  ها بگذرد و کتابخامیدواریم در سههایۀ رحمت حق و به مدد خداوند متعال سههال 
اند،  کردهمرکزی که همۀ همکاران دیروز و امروز عمری را در جهت اعتالی آن صههرف  

 بدرخشد.همچنان در میانۀ دانشگاه تهران بالنده بماند و 
 سوسن اصیلی 

 رضایی پریسا کرم
 1399ماه  آبان
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 ساختار سازمانى 

 
 

هزار  د یک میلیون و چهارصههد  کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه تهران با درحدو 
ترین کتابخانۀ دانشهگاهی  عضهو بزرگ   161000درحدود ای و  مدرك از انواع منابع کتابخانه 

 شود. اداره مى تهران  زیر نظر معاونت پژوهشى دانشگاه  ایران است و  

 . اهداف و وظایف1-1

ازهاى  ی ن که هریک برحسهب   ، ها هاى تخصهصهى دانشهکده کتابخانه   کنار در    ۀ مرکزی کتابخان 
دارد و آثار   اند، بیشهتر به امر پژوهش اختصهاص وجود آمده   خود به  ة علمى و آموزشهى ویژ 

 .  کند گردآورى مى  را شناسى  شناسى و شرق شناسى، ایران مربوم به مطالعات اسالم 

هاى علمى و مذهبى  ردآورى کتابوظیفه و هدف اصهلى کتابخانه در بدو تأسهیس گ
  شهود، تعیین گردید ایران یا در کشهورهاى دیگر منتشهر مى خطى و چاپى، اعم از آنچه در

 (.443: 1350)محبوبی اردکانی،  

ماه  امناى دانشهگاه در دى  هیات  ۀبر مصهوب مرکزى و مرکز اسهناد، بنا  ۀوظایف کتابخان
 به قرار زیر است: 1348

آورى و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات ادوارى و آثار خطى یا تهیه و جمع  .1
 ؛پى که در تعلیمات و تحقیقات دانشگاه الزم استچا

 ؛تأمین خدمات سمعى و بصرى واحدهاى آموزش و تحقیقات دانشگاه .2
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هاى  کتابشهناسهى به سهایر کتابخانه   هایرسهتتهیه و ارسهال مقاالت و نشهریات و فه  .3
 ؛نشگاهدا

  ها و مؤسههسههات دانشههگاه ی کهدرمورد انتخاب نهایى فهرسههت کتب  گیریتصههمیم  .4
 نیاز دارند؛  آموزشى و تحقیقاتى

 ؛سفارش و تهیه و توزیع کتب خریدارى شده .5
 ؛سازى کتابنویسى و آمادهخدمات مربوم به فهرست  ۀانجام دادن کلی .6
 ؛هابندى کتابنویسى و طبقهفهرست  ۀتهی .7
 ؛هاى مربومآن به کتابخانه  فرستادنها و نویسى کتابسازى و پشتمادهآ .8
 ؛مرکزى  ۀکتابخان  «گردش کتاب»امور بخش   ةادار .9

 ؛دستیابى به کتب مورد نظر ۀدرزمین  انراهنمایى مراجع .10
ها  ها، نقشهاى، جزوههاى دورههاى راهنما درمورد مجموعهتهیه و تنظیم فهرست  .11
 ؛هاى جغرافیایىو اطلس

احدهاى  فهرسهت تحلیلى از مطالب مهم نشهریات ادوارى و ارسهال آن به و  ۀتهی  .12
 ؛آموزشى و پژوهشى مربوم

افى و  حصه  شهده براىهاى تکمیلادوارى جارى و تنظیم دوره  دریافت نشهریات  .13
 ؛تجلید

هاى  اداره و تنظیم امور مخازن کتب خطى و عکسى و مخزن میکروفیلم و ماشین  .14
 ؛قرائت میکروفیلم

 ؛قدیمى  هاى خطى و نادر و اسناد و اوراقاداره و تنظیم امور کتاب .15
 ؛میکروفیلم از کتب خطى و نادر و اسناد قدیمى ۀتهی .16
 ؛هافیلمهاى عکسى از روى میکرونسخه ۀتهی .17
 ؛انجام امور مربوم به صحافى کتب و نشریات .18
 ؛هاى دانشگاهاظهارنظر درمورد اعتبارات مورد نیاز کتابخانه .19
  ۀ تهابخهانهههاى مختلف کلیهتمنظور معرفى فعهاههاى عمومى بههبرقرارى ارتبهام  .20

 ؛مرکزى از طریق تشکیل نمایشگاه و مجالس علمى سخنرانى
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هاى کارآموزى دانشجویان  تنظیم برنامه  ۀزمین  همکارى با دانشگاه علوم تربیتى در  .21
 ؛هاى دانشگاهدر کتابخانه

 ؛خرید کتب  ۀزمین شده درمشى تعیینتعبیر و تفسیر خط .22
ت آموزشهى سهمعى و بصهرى و تفهیم آن به ها و تأمین خدماامور کتابخانه  ةادار  .23

 ؛اجرا  برایواحدهاى تابعه 
 ؛کار واحدهاى تابعه  ۀتنظیم برنام .24
 ؛هاکنترل کار واحدهاى تابعه ازطریق نظارت بر کار آن .25
 ؛هاى واحدهاى تابعههنگى بین فعالیتاایجاد هم .26
مورد انتصهابات اضهافات   نظر در  اظهار هاى دانشهگاه وتعیین سهاعات کار کتابخانه  .27

 ؛ههاى دانشگاو ترفیعات کادر شاغل در کتابخانه
هاى  انجام مبادالت کتب و نشههریات دانشههگاه تهران با مجامع علمى و دانشههگاه  .28

 (.92-91: 1352، 1348. )گزارش کتابخانۀ مرکزی سال  داخلى و خارجى

 ساختار سازمانی. 2-1

که کاماًل    مرکزی ۀ  تشههکیالت کتابخان   ، 1351ابخانه، در سههال  پیش از تصههویب سههازمان کت 
 بینى شده بود: آزمایشى داشت به شرح زیر پیش  ۀ جنب 

نشهریات   ۀشهناسهى، گنجینمراجع و کتاب  ۀهاى اسهالمى و ایرانى، گنجینکتاب  ۀگنجین
ههاى علوم انسهههانى، بخش امور ادارى و عملى، مرکز تحقیقهات  کتهاب  ۀادوارى، گنجینه

فهرسههت نسههخ خطى و  ةخرید و مبادله، دایر ةبردارى، دایرعکس  ةدایر  سههى،شههناکتاب
 (.445: محبوبى اردکانى، همان) عکسى و دبیرخانه

از چهار بخش   ،آغاز به کار کرد  1349که از بهمن   ،مرکزى  ۀسهازمان مصهوب کتابخان
  شهد: بخش فنى، بخش مراجعات و مخازن و سهمعى و بصهرى و مرکز اسهناد مىتشهکیل  

 .(104: 1352، 1349ابخانۀ مرکزی سال  رش کت)گزا
مرکزى و مرکز اسههناد    ۀسههازمانى متشههکل از سههه اداره براى کتابخان  1351در بهمن 

 از: بود  که عبارت  رسیددانشگاه تهران به تصویب  
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 ؛خدمات کتابدارى .1
 ؛خدمات اسنادى .2
 .(1)نمودار  (5: 1354)روشنی زعفرانلو،    خدمات سمعى و بصرى .3
 

 
 . 1351. ساختار سازمانی كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران، مصوب بهمن  1ودار من

  بود:   و مخازن   خدمات کتابدارى شامل بخش فنى و بخش مراجعات   ة ادار 
  ۀ بندى، امور نشهریات ادوارى، سهفارش و تهی نویسهى و طبقهفهرسهت  شهاملبخش فنى  

ها و توزیع و امانت  به امور تاالرشهههامل رسهههیدگى    و مخازن  بخش مراجعاتو   ؛کتاب
عکس و   ۀاعم از تهیه  ،کتهاب، حفهاظهت و تنظیم مخهازن و خهدمهات عمومى کتهابخهانهه

 بود.  ،میکروفیلم و فتوکپى و خدمات متفرقه

هاى  ها، رسهالهى شهامل تنظیم مدارك علمى، جزوات، کتابشهناسهىخدمات اسهناد  ةادار
 بود.   هاى خطىنسخهبخش و ها،  ها و جز اینها، عکستحصیلى، نقشه

ها،  هاى فرهنگى، سههخنرانى سههمعى و بصههرى و میراث فرهنگى اجراى برنامه  ةادار
 داشت.بازدیدها و انتشارات کتابخانه را برعهده  

مدیر

ادارۀ سمعى و بصرى  ادارۀ خدمات اسنادى    ادارۀ خدمات كتابدارى

منشی معاون

امور اداری ومالی
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لعملی که دربارة »سههازمان و مجموعۀ وظایف کتابخانۀ  ، طبق دسههتورا1365در سههال  
سهههتقیماً زیر نظر رئیس  مرکزی دانشهههگاه تهران« تدوین شهههد رئیس کتابخانۀ مرکزی م

برای کتهابخهانهۀ مرکزی در نظر    داری و مهالیادانشهههگهاه قرار گرفهت و دو معهاونهت فنی و  
نظر معاون اداری   گرفته شهد. به این ترتیب امور دفتری، مالی، تأسهیسهات و خدمات زیر

شهدند زیر نظر معاون فنی قرار  ه بخش میهای تخصهصهی که شهامل نُو کلیۀ بخشو مالی  
ها زیر  بدون تصهدی بود و امور کلیۀ بخش  1383اما پسهت معاونت فنی تا سهال    گرفتند.
 شد.و مالی کتابخانه اداره می  معاون ادارینظر  

معاونت پژوهشی    ۀ با تغییر ساختار دانشگاه، کتابخانۀ مرکزی زیرمجموع   1389در سال  
  رنهددا   زیرمجموعهۀ معهاونهت پژوهشهههی قرار کهه    1سهههه ادارة کهل کهه عالوه بر    قرار گرفهت 

 . درآمد این معاونت    تحت نظارت کتابخانۀ مرکزی و پژوهشگاه دانشگاه تهران نیز  
  ه ی ته  ی،منابع علم  نیمأت  فهیوظشهورای دانشهگاه،    1389مهر    5طبق صهورت جلسهه 

مختلف دانشهههگهاه و سهههفهارش آنهها    یواحهدهها  ازیهمورد ن  یاطالعهات   یههاو بهانهک  ههاگهاهیپها
  ی بهه نهام کتهابخهانهه مرکز   ی«منهابع علم  نیم»تهأ  عنوان قرار گرفهت و  یبرعههده کتهابخهانهه مرکز

معاونت تأمین منابع نیز به و   (17/187:  1392رضههایی،  )کرم  و مرکز اسههناد اضههافه شههد
 ساختار سازمانی کتابخانه افزوده شد.  

به بخش سهه معاونت و دوازده   با  1399تا سهال  مرکزى و مرکز اسهناد    ۀکتابخانسهپس  
 عبارت بودند از:   هکداد خود ادامه    فعالیت

 ها: اداری و مالی؛ فنی؛ تهأمین منابع علمیمعاونت
و آثار    هاى خطىنسههخه،  نشههریات ادوارى،  نویسههىفهرسههت،  آورىفراهمها:  بخش
، خدمات ارجاعی، فناوری اطالعات، حفاظت و مرمت اسهناد و کتب  هانامهپایانکمیاب،  
و انتظامات(،  رخانه، تأسیسات، خدمات  دبی  شاملو پشتیبانی )  ادارى ، امورنابینایانخطی،  
 (.2روابط عمومی )نمودار و   مالى )حسابدارى( امور
 

 

ریزی و نظارت های کاربردی؛ ادارة کل برنامهادارة کل عبارت بودند از: ادارة کل پژوهشاین سه  1.
 تشارات )بعدا موسسه انتشارات(.پژوهشی؛ ادارة کل خدمات پژوهشی و ان
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 1399-1389از سال ساختار كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد . 2 ارنمود

از آغهاز   هها فعهالیهتمرکزى در طول سهههال   ۀههاى مختلف کتهابخهانهتعهداد و نهام بخش
 از جمله:  شهد؛  خواهد  اشهاره هابه آن جای خوددچار تغییراتى شهده اسهت که در   تاکنون
و بخش  نام داشهت  کتاب و بخش مبادالت    تهیۀ و  سهفارش  بخش که  آورىفراهم  بخش

 .است  هشدکه بخش مخازن و مراجعات خوانده مى  خدمات ارجاعی
ها و  نامه سهههازماندهی و تشهههکیالت دانشهههگاه آیین به موجب ابالغ »   1391در سهههال  

سهاختار  ، تحقیقات و فناوری،  مصهوب وزارت علوم   1«وهشهی پژ و  موسهسهات آموزش عالی  

 
 /3095https://dgla.ut.ac.ir/fa/page   تهران« در:   سازماندهی و تشکیالت دانشگاه نامه  ر.ك. »آیین   1

 

https://dgla.ut.ac.ir/fa/page/3095/
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اصهالح و بازنگری سهاختار  بازنگری قرار گرفت و به تبع آن  دانشهگاه تهران مورد  سهازمانی  
  . نامه نیز ضرورت یافت آن با آیین سازمانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تطبیق  

نمودار سههازمانی کتابخانه  بازنگری و اصههالح سههاختار سههازمانی و تهیه  در نتیجه،  
اسههاس ضههوابط تشههکیالتی در جلسههات متعدد   کتابخانه و برپایه نیازهای   مرکزی بر

تهیه شهههده بارها در بخش    هاینویسکارشهههناسهههی مورد بررسهههی قرار گرفت و پیش
ها و نواقص، سهرانجام  تشهکیالت و بودجه دانشهگاه ارزیابی شهد و پس از رفع مغایرت

دید  مانی جانه مرکزی مصههوب و ابالغ گردید و احکام سههازسههاختار سههازمانی کتابخ
 صادر شد.    1399کارکنان در اردیبهشت ماه  

متشکل از دو معاونت،    ، کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد دانشگاه، د ی سهاختار جد   براسهاس 
 دو اداره و پانزده واحد است. 

 وظایف. 3-1

 شرح زیر است:   مختلف کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد به   واحدهای وظایف  

 . معاونت فنی 1-3-1

آوری و  دو اداره فراهم   ههای کلیهه فعهالیهت   ریزی و نظهارت بر وظیفهه برنهامهه این معهاونهت  
 را برعهده دارد: و منابع دیجیتال  و اداره فناوری اطالعات    ساماندهی منابع، 

 آوری و ساماندهی منابع . اداره فراهم 1-1-3-1

و ارزشهیابی حوزه تعیین شهده، شهامل  نظارت    هی،اندازم، سهریزیاین اداره وظیفه برنامه
 را برعهده دارد:  ،های خطینسخهو نشریات    نویسی،هرستآوری، فچهار واحد فراهم

 آورى فراهم واحد ( 1

و تهیه منابع مورد نیاز جامعه    شههامل انتخاب، سههفارش   ، سههازی مجموعه وظیفۀ   واحد این 
  ه دارد. برعهد   مبادله ی و  اهدا، واسپار خرید، کتابخانه را از طریق  



 مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران  كتابخانۀ  /42

 
 (1399نمودار سازمانی كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران ).  3نمودار 

 
و کنترل  مندی از نظر متخصهصهان  و بهره  کنندگانمراجعهاز طریق نیازسهنجی    واحداین 

ام  چاپی فارسی و التین، شامل کتاب و نشریه، اقد آوری منابع موجودی به تأمین و فراهم
امور  کند. انجام  ارسهال می  نویسهیفهرسهتواحد  ه را پس از ثبت بمنابع دریافتی  کند و  می

 نیز بخشی از وظایف این واحد است.    و مفقودی شده  های وجینمربوم به خروج کتاب

رئیس کتابخانه

معاون اجرایی

واحد خدمات مراجعان

واحد مرجع و اداره تاالرها

واحد آسیب شناسی و مرمت

واحد نابینایان

واحد روابط عمومی و بین الملل

واحد امور اداری و دفتری

معاون فنی

اداره سازماندهی منابع

واحد فراهم آوری

واحد فهرست نویسی

واحد نشریات

واحد نسخه های خطی، 

اسناد و آثار نفیس

اداره فناوری اطالعات
و منابع دیجیتال 

واحد خدمات فناوری اطالعات

واحد دیجیتال سازی

واحد پایان نامه ها

واحد تأمین منابع الکترونیک

رئیس دفتر
نشریه کتابداری
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و مبادله فراهم    واسهپاری،  ها و نشهریات کتابخانه از طریق خرید، اهداکتاب  ۀمجموع
به   ،های کتابو نشهریات مورد نیاز کتابخانه از طریق نمایشهگاههای  کتاب  خریدشهود.  می

شهود  می  انجامو کارگزاران داخلی و خارج کشهور   ،المللی کتاب تهرانویژه نمایشهگاه بین
سهات  ها وسهایر مراکز و مؤسههای دانشهکدهبه کتابخانهابخانه  کتهای اهدایی مازاد  کتابو 

 .گرددها اهدا میدولتی و مدرسه

 نویسى  فهرستد واح( 2

منابع کتابی را براسهههاس ضهههوابط و    نویسهههی فهرسهههت سهههازماندهی و   ه وظیف   واحد این 
سهازی و  آماده ،  شهناختی کتاب   ورود اطالعات  المللی برعهده دارد. اسهتانداردهای ملی و بین 

و    برای مخازن ها  های چاپی فارسهی، عربی، انگلیسهی و سهایر زبان کتاب   ه تخصهیص مجموع 
 شود. در این بخش انجام می   کتابخانه   تاالرهای مختلف 

منابع    ۀآوری برای شهناسهایی و تهیهمکاری با بخش فراهمو   ،مسهوولیت فنی وجین
فنهاوری  ت. همچنین این بخش همراه بها واحهد  جهدیهد از دیگر وظهایف این بخش اسههه

 .کندفعالیت می  عافزارهای مرتبط با سازماندهی مناباطالعات در اصالح نرم

   یات نشرواحد  (3

نشههریات را برعهده دارد. دریافت  رسههانی  اطالع   و   وظیفۀ دریافت، سههازماندهی   واحد این 
شهود و سهازماندهی نشهریات ادواری  منابع از طریق واسهپاری، خرید، مبادله، اهدا انجام می 

سهازی در این بخش  نویسهی توصهیفی و آماده شهامل کاردکس، ورود اطالعات و فهرسهت 
 شود.  انجام می 
نویسهی به صهورت  ند فهرسهتنشهریات فارسهی و التین پس از گذر از فرایی هادوره
اقدامات  حفاظت و نگهداری مجموعۀ نشهریات و  و    دنشهونگهداری می  شهدهصهحافی  

از  فایل الکترونیکی از آنها نیز    ۀمربوم به فرایند اسههکن نشههریات قدیمی فارسههی و تهی
ف  ا هدامنابع بر اسههاس    ۀیشههناسههایی و تهدر این بخش  .  اسههتاین بخش  دیگر وظایف  

 گیرد. صورت میکنندگان  مراجعهنیاز  و کتابخانه  
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 نفیس ، اسناد و آثار  هاى خطىنسخهواحد  (4

  ۀمجموع  رسهههانی اطالع و   نگهداری   ، نویسهههی تهیه، گردآوری، فهرسهههت  ۀ وظیف   واحد این 

،  های تاریخیهای عکسهی، عکس ها، نسهخه اسهناد تاریخی، میکروفیلم  ، های خطی نسهخه 

های ویژه های نایاب و برخی مجموعه کتاب   سهنگی، های چاپ کتاب ،  ع چاپی غیرکتابی اب من 

 . را برعهده دارد 

 اداره فناوری اطالعات . 2-1-3-1

هها،  نهامهه ههای چههار واحهد پهایهانریزی و نظهارت برکلیهه فعهالیهتاین اداره وظیفهه برنهامهه

 دارد:   رعهدهرا ب  تأمین منابع الکترونیک و  سازیدیجیتال ،  خدمات فناوری

 ها نامهپایانواحد  (1

و ارائهه خهدمهات  سهههازمهانهدهی ثبهت،  دریهافهت،    ۀ وظیفه  واحهد این   مجموعهۀ  ، نگههداری 

سهسهات و مراکز وابسهته به دانشهگاه تهران را بر ؤ ها، م التحصهیالن دانشهکده غ فار های  نامه پایان 

، کار برای کاربران   ها نامه پذیر ساختن اطالعات پایان دسهترس همچنین به منظور  د. عهده دار 

و تهیهه آرشهههیو دیجیتهالی    دههد هها را انجهام می نهامهه عهات و نظهارت بر پهایگهاه پهایهان ورود اطال 

    از دیگر وظایف این واحد است. های کاغذی  نامه سازی پایان ها و دیجیتال نامه پایان 

 خدمات فناوری اطالعاتواحد ( 2

و امکانات    یزات تجه   ی نگهدار   ی و تهیه، پشهههتیبان  یابی، ارز   یی، شهههناسههها  یفۀ وظ   واحد  این 

شهبکه جهانی   داخلی )اینترانت( واز شهبکه    ی بردار بهره   ، کتابخانه   افزاری و نرم   ی افزار سهخت 

 کتابخانه را بر عهده دارد.    های یت کردن خدمات و فعال   یزه و مکان   ینترنت()ا

سیستم    های موجود،تجهیزات مربوطه مانند سرورها و رایانهکلیه  پشتیبانی و نگهداری  

های حفاظت فیزیکی )سیستم دوربین مداربسته و کنترل  سیستم  و  (Wirelessسیم )بی

 برعهده این واحد است. الکترونیکی تردد( 
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و   دهدرا انجام میافزار کتابخانه نرمفنی نظارت، کنترل و پشتیبانی  این واحد امور مربوم به

های کالن دانشگاه  اجرای سیاست   جهتدر  دانشگاه  با »مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی«  

   .کندهمکاری می

رسهههانی بهه کهاربران کتهابخهانهه برعههده این واحهد اسهههت و  همچنین ارائهه خهدمهات اطالع 
 .  شود ی انجام م   واحد فشردة همراه کتاب در این   ی ها لوح   ی رسان و خدمات   نگهداری 

 سازی دیجیتالواحد ( 3

. این واحد یکی منابع کتابخانه را برعهده دارد این واحد وظیفه اسههکن و تهیه فایل الکترون 
ها، نشهریات و  کتابخانه، شهامل کتاب مجهز به تجهیزات الزم اسهت و کار تهیه منابع چاپی  

 شود. در این واحد انجام می به دیجیتالی به طور متمرکز  سایر منابع  
ر سهاختار  راسهتای اهداف کتابخانه مرکزی برای ایجاد کتابحانه دیجیتال د این واحد در  

 آغاز به کار کرد.   1399شد و در اردیبهشت ماه سال    ه جدید کتابخانه در نظر گرفت 

 تأمین منابع الکترونیکواحد ( 4

ههای  هالکترونیکی، مجله  ههایبامهدیریهت مجموعهه منهابع دیجیتهالی شهههامهل کتهاین واحهد  
ید پایگاههای  نیازسنجی، انتخاب و خر عهده دارد.    رسایر منابع را ب  الکترونیکی، مقاالت و

 از جمله وظایف این بخش است. داخلی و خارجی   اطالعاتی 
  یهااسههتفاده از پایگاهنحوة    ی آموزشهه  ی ها کارگاه   ی برگزار   یفۀ وظ  ین بخش همچن  این 
 را برعهده دارد.  ی علم   ی اطالعات 

 اجرایی . معاونت  2-3-1

امور  ارت بر ظهن روابط عمومی،  واحهد و ری  امور ادا واحهد این  معهاونهت عالوه بر نظهارت بر 
شناسی  اداره تاالرها؛ واحد نابینایان و واحد آسیب   خدمات مراجعان، اجرایی مرتبط با واحد  

و  را نیز برعههده دارد. همچنین نظهارت بر و رسهههیهدگی بهه کلیهه امور مهالی  و مرمهت کتهاب  
 ترین وظایف این معاونت است. کتابخانه مرکزی از مهم عمرانی  



 مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران  كتابخانۀ  /46

   خدمات مراجعانواحد ( 1

 دهد. را انجام می اعضا  حساب   یه بازگشت کتاب و تسو   و   ید تمد  امور مربوم به   واحد  این 

 تاالرهااداره مرجع و واحد ( 2

بر کهار مخهازن و تهاالرهها،    ی چهاپ   ی هها کتهاب   ی حفهاظهت و نگههدار  کتهابخهانهه، نظهارت 
منابع از اهم   زیابی جسهههتجو و با   ی مراجعان برا   یی راهنما   ی، گردان و قفسهههه   ی خوان قفسهههه 
  ی،آورخود با بخش فراهم   یف انجام وظا   ی بخش در راسههتا  ین بخش اسههت. ا  ین ا   یف وظا 

 . کند ی م   ی کتاب همکار   ی خش صحاف و ب   ی چاپ   ی ها کتاب   یسی نو فهرست 

 و مرمت  شناسیآسیبواحد ( 3

منهابع، و مرمهت آثهار   ی نگههدار   ی برا   ی منهاسهههب حفهاظت   یط شهههرا   یجهاد ا   یفهۀ وظ   واحهد   ین ا 
اند از: شهده اسهت که عبارت   یل تشهک  بخش از چهار   حد وا   ین را برعهده دارد. ا   دیده یب آسه
  یو فرسودگ  یب از تخر   یری و جلوگ   یطی مح   یط شرا   سازی ینه حفاظت، شامل کنترل و به .  1

  ی،سهازپاك   یی، زدا آفت   یی، و شهناسها   حفاظتی   های یش کارگاه مرمت شهامل آزما . 2منابع؛  
و   دیدگى یب آس   یزان م   بى ا ی که به بررسهى و ارز   یشهگاه آزما .  3  ی؛ مرمت و بازسهاز   یدزدایی، اسه

 . ی اف صح . 4؛  پردازد ی اثر م   ی مرمت   یت نوع فعال  یین تع   ی دیگر منبع برا   های ی ویژگ 
حفاظتی و مرمتی و مواد و    ۀ، با تجهیزات پیشهههرفت1376از سهههال  این مرکز  عالیت  ف

شهناسهی و بازسهازی کتب خطی و اسهناد  و در ابتدا »مرکز آسهیب  امکانات الزم آغاز شهد
 شد.  کتب چاپی« نامیده می  تاریخی و مرمت

مطابق با   1367مقامى دبیرالملکى در بهمن ماه طرح جامع این مرکز را سیداحمد قائم
ورى مهدرن و مطلوب علمى و اسهههتهانهدارد تهیهه کرد. کلیهات این طرح در اتجهیزات و فنه

وقت دانشهگاه بررسهى شهد و به تصهویب رسهید. سهپس این طرح طى    ۀئیسههیأت ر ۀجلسه
اهلل اکبر هاشهمی رفسهنجانی،  مرحوم آیت ،اسهتحضهار ریاسهت جمهورى وقتگزارشهى به 

موافقت شهد. بدین ترتیب ارز مورد  با تأسهیس آن رسهید و مورد اسهتقبال قرار گرفت و 
ارزى و   ۀگردید و از محل سههمیآالت و ملزومات تأمین  تجهیزات، ماشهین  ۀنیاز براى تهی
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مقدمات    (.3:  1380  ،اسهىشهنز آسهیبمعرفى مرک)  ریالى ریاسهت جمهورى پرداخت شهد.
آغاز گشهت و پس از بازدید کارشهناسهان فنى از چند    1369اندازى این مرکز از سهال  راه

 ها و تجهیزات الزم، با بودجه نهاد مشههابه خارجى، خرید دسههتگاه  ۀمرکز بزرگ و نمون
ریج  به تد  1372دوم ۀ  انجام شهد که از نیم  1371ریاسهت جمهورى، در اواخر اسهفند ماه  

سههازى تاالرهاى  آالت، کار آمادهزمان با ترخیص ماشههینهم  کتابخانه تحویل گردید. به
ماده گردید. این مرکز کار خود را در سههال  بردارى آمورد نیاز نیز انجام شههد و براى بهره

بخشههى از نیروى انسههانى متخصههص این مرکز تأمین    1379آغاز کرد و در سههال    1376
زدیهد دکتر عهارف، معهاون رئیس جمهور، از مرکز، بهه طور  بها  بها  1383گردیهد و در سهههال  
 رسمى گشایش یافت.

ی چاپ سهنگی با  هابه منظور حفاظت و مرمت اسهناد، کتب خطی و کتاب  واحداین 
هها و ههای چهاپی، روزنهامههخطی کتهابخهانهه و بهه منظور صهههحهافی کتهاب  ههایهبخش نسهههخه

 است.نویسی و نشریات در ارتبام  نشریات با بخش فهرست
 

 

  حفاظت و مرمت اسناد و كتب خطی واحد . 1 یرتصو 
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 نابینایان  واحد ( 4

ای به و ارائۀ خدمات کتهابخهانه بینهایان  کم نابینهایان و  وظیفهۀ رفع نیهازهای اطالعاتی    واحد این 
را به منابع    کند تا دسهترسهی کاربران نابینا را بر عهده دارد و تالش می این دسهته از کاربران  

های جدید  راهم سهازد. اسهتفاده از فناوری و اطالعات مورد نیاز در شهکل و قالب مناسهب ف 
ایجهاد  بینهایهان و  رسهههانی بهه نهابینهایهان و کم و تجهیزات منهاسهههب برای ارائهۀ خهدمهات اطالع 

 وظایف این بخش است. از جمله گویای دیجیتال    ۀ کتابخان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  سهاعدت  ، با م1378دوم سهال    ۀدر نیماین بخش  

در کتابخانۀ  هاى تولیدکننده منابع ویژه نابینایان،  از سهههازمان،  همکاری شهههرکت پکتوس
 .شد  اندازیمرکزی راه

 . واحد نابینایان 2 یرتصو 

 و دفتری  اداریامور واحد ( 5

و معهاونهت    یریهت نظر مهد   یر ه را ز بخهانهکتها   ی و خهدمهات   ی رفهاه   ی، انجهام امور ادار   واحهد   این 
مختلف    ی هها واحهد   یبهانی محولهه را در امور پشهههت   یف کتهابخهانهه برعههده دارد و وظها   یی اجرا 
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همچنین وظیفهه امین اموالی و انبهارداری نیز برعههده این واحهد  .  دههد ی کتهابخهانهه انجهام م 
نه، که وابسهته ارت بر فعالیت نیروهای خدمات و تاسهیسهات و نیز انتظامات کتابخا نظ   اسهت. 

 واحد است.   به انتظامات مرکزی دانشگاه هستند، از وظایف این 
 

 یو امور مال یامور ادارواحدهای . 3 یرتصو 

 المللو بینروابط عمومی واحد ( 6

و نیز با جامعه مخاطبان    مختلف   افراد   و   ها سهازمان وظیفه ارتباطات کتابخانه را با این واحد  
جلهب ههای همکهاری و  فراهم کردن زمینهه ری این ارتبهاطهات  برعههده دارد. ههدف از برقرا 

   است.   جلب مراجعان بیشتر جهت مطالعه و پژوهش  و نیز   های الزم حمایت 
کتابخانه  منابع   اخبار ها و  عملکردها، برنامه   یدادها، و ر   ی رسان اطالع شناساندن کتابخانه و  

این واحد اسهت    اقدامات   و   ها فعالیت  و کانال تلگرام کتابخانه از جمله   یت سها وب   یق از طر 
 شود.  که بدین منظور انجام می 

 سهههالنآن و   ی جهانب   ی ( و تهاالرهها ینی هها )تهاالر عالمهه ام ش ی تهاالر همها   ی عقهد قرارداد برا 
ها و  مراسههم  ی برخ   یی برپا ،  ی امور فرهنگ  ی انجام برخ   ی ریزی و اقدام برا برنامه   ، یشههگاه نما 
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ههای  همهاهنگیانجهام  از منهابع کتهابخهانه،    فهای مختلدایر نمودن نمهایشهههگهاه  ، ها یی گردهمها 
و    یی راهنمها   ،داخلی و خهارجی  یهدکننهدة بهازد   ههای هیهات و راهنمهایی  بهازدیهدهها    الزم برای
کنندگان  آموزش مراجعه، آزاد   ی نام اعضها و ثبت   یرش به مراجعان کتابخانه، پذ   یی گو پاسهخ 

 ین بخش است. وظایف ا از دیگر  یح و بهینه از مجموعۀ کتابخانهدر راستای استفاده صح

 اعتبارت و بودجه .4-1

بودجه کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد هر سهاله از طریق اعتبار تخصهیص یافته معاونت 
های کتابخانه مرکزی از شهود و به جز آن، بخشهی از هزینه اداری و مالی دانشهگاه تأمین می 

ی و تاالرهای جانبی آن  طریق درآمدهای اختصهاصهی، که از طریق خدمات تاالر عالمه امین 
شهود،  ها، اسهکن و تکثیر و غیره حاصهل می نامه خدمات پایان یت،  عضهو و سهالن نمایشهگاه،  

 گردد. تامین می 
تهران، واحدی به نام امور مالی یا   واحدهای دانشهگاه مرکزی، مانند دیگر  در کتابخانه
 ینا کند.  لیت میزیر نظر معاونت اداری و مالی دانشههگاه فعاوجود دارد که    حسههابداری

عتبارات  ا شهدة    یم کتابخانه براسهاس برنامۀ تنظ  یاز اعتبارات مورد ن   یافت نسهبت به در  واحد 
  یریتمد   یید شهدة سهاالنۀ کتابخانه که به تأ   بینی یش برنامۀ پ   ی مبنا  و بر کند  می دانشهگاه اقدام  
  یهاارشز گ و    آورد ی الزم را به عمل م   اقدامات است   یده و مرکز اسناد رس   ی کتابخانۀ مرکز 
 نماید.  ی کتابخانه ارائه م   یریت الزم را به مد 

 حامیان مالی كتابخانه .5-1

، در ی حمایت از اهداف کتابخانه مرکزیاندیشان در راستاتاکنون برخی توانگران و نیک
کتاب و دیگر منابع  های  مجموعهانش کشههور، با اهدا یا وقف حفظ و اشههاعه و ارتقای د

ههای  بهه ارتقهای سهههطح کمی و کیفی فعهالیهتمهدی  ع مهالی یها درآای و نیز منهابکتهابخهانهه
 .اندکتابخانه کمک کرده
واههد آمهد، دیگر خهها  اههدایی کهه شهههرح آنهها در بخش مجموعهه  ههایبهه جز مجموعهه

 حامیان مالی کتابخانه به قرار زیرند:
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 محمدعلی جمالزاده  سید    بنیاد موقوفه .1-5-1

عالوه بر   ،معاصههر ایران  مشهههور ةسههندینو،  (1376-1270)  سههیدمحمدعلی جمالزاده

هایش به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ها و نامهنوشتهست وقف بخشی از کتابخانه شخصی، د

های مان تهران و شمال و همچنین سپردههای سیاز شرکت را التالیف آثار و سهود سههام خود حق

   .کرده است وقف دانشگاه تهران بانکی خود را 

ا دانشهههگهاه تهران بهه به 1355مهرمهاه    23تهاریخ  کهه بهه    نهامههطی یهک مقهاولههدر  وی ابتهدا  
تمام حقوق  ،  1368مرداد    25نامه، به تاریخ  و و سههپس در یک تصههدیقامضهها رسههانید،  

  نامه موافقت  آن  هایبند طبق  تا  کرد  واگذار  تهران دانشهگاه هبناشهی از چاپ آثار خود را  
  .به مصرف برسد  دوشمی  نقل  اینجا در  عیناًمتن آن   که

نامه قطعی، کتابخانه خود ای، به رسهم وصهیت، در اظهارنامه1368مرداد    21سهپس در 
کلیه  ،  1368مرداد    31ای، به تاریخ  نامهکند و در تصهههدیقرا به دانشهههگاه تهران اهدا می

به دانشهگاه    ،متعلقه  ه سهودهایبا کلی  ،شهرکت سهیمان تهران و شهمال سههام خود را در دو 
  ۀ جمله اعان  مقاصههد فرهنگى او ازصههرف  ت امنا  أتصههویب هی  اتا ب  دکنواگذار می  تهران

 . تحصیلى و اعطاى جوایز شود
باید برای خرید یک سوم از عایدات فروش آثار او    نامه مقاوله این طبق یکی از بندهای  

وعهه  و در مجم گیرد  کتهابخهانهۀ مرکزی قرار  در اختیهار    بهه تهاییهد هیهات امنها، ،  ههای مفیهد کتهاب 
هها در دفترههای ثبهت کتهابخهانهه  این کتهاب  ههای اههدایی او در کتهابخهانهه مرکزی قرار گیرد. کتهاب 

شهوند و در داخل جلدشهان نیز  با ذکر »خریداری شهده از محل اهدایی جمالزاده« ثبت می 
 1  شود. ه« چسبانده می برچسب »از محل اهدای جمالزاد 

ی خود هیأت امنایی متشهکل از سهه  هانامه نخسهتین برای بخشهشجمالزاده در مقاوله
یک نفر را دانشههگاه و نفر سههوم را آن دو نفر   ،یک نفر را جمالزادهکند که  نفر تعیین می

 کرد.دیگر انتخاب خواهند  
 

ه و (. »جمالزاد1389دربارة اقدامات هیأت امنای موقوفۀ جمالزاده، ر.ك: اصهههیلی، سهههوسهههن ) 1.
جنگ هفتاد  های او به دانشگاه تهران )کارنامه فرهنگی و مالی(«. در جمالزاده، محمدعلی،  بخشش

 .، تهران: سخنو دو ملت
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 دکتر رسهول جعفریان و   زادهدکتر شهکرچی  ،در حال حاضهر دکتر محمدحسهین امید
 دهند.اعضای هیأت امنای جمالزاده را تشکیل می

  ز: ا بود متشههکل  در گذشههته به دانشههگاه تهران   جمالزاده های  بخشههش ى  ت امنا أ هی 
( )از جانب  1369اکبر سههیاسههی )د. علی   ، ( )از جانب جمالزاده( 1389)د.   ایرج افشههار 

  پس از دو(.    آن ( )از جهانهب  1393)د.  بهاسهههتهانى پهاریزى  دانشهههگهاه( و محمهدابراهیم  
را به عضهویت  (  1379)د.  االسهالمی  جواد شهیخ دانشهگاه  سهیاسهی،    اکبر علی درگذشهت  

به عضهویت هیأت  را    زاده محمد شهکرچی دکتر   ، و پس از درگذشهت او   هیأت برگزید 
جانشههین    را   محمدحسههین امید دکتر  هیأت امنا  ،  افشههار   یرج . با درگذشههت ا تعیین کرد 

و پس از درگذشههت باسههتانی پاریزی، دکتر رسههول جعفریان برای    د کر مرحوم افشههار  
 اب شد. عضویت در هیات امنا انتخ 
 برای خرید کتاب در جدول زیر آمده است: های جمالزاده  بخشش مصوبات هیات امنای  

 های هیات امنای جمالزاده به كتابخانه مركزی برای خرید كتاببخشش .1جدول 

كتابهای خریداری   تعداد مبلغ )ریال(  سال
 )فارسی و عربی(  شده

كتابهای خریداری   تعداد
 )التین( شده

1380 10.000.000 199 84 

1382 25.000.000 628 84 

1383 60.000.000 2 144 

1384 100.000.000 - 55 

1385 28.896.075 - 34 

 نسخه خطی  28 122.900 1386
 جلد چاپ سنگی  8

 

1397 300.000.000   

1398 500.000.000   

  نسخه خطی  9 5000.000.000 1399

1399 1000.000.000   
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برای تجهیز  مهکی کبرخبهه جز خریهد کتهاب،   دیگر هیهات امنهای جمهالزاده  ههای 

 قرار زیر است:کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به 

تجهیزات    از جمله  تجهیز، تعمیر و بازسهازی کتابخانه،به  ریال  700.000اختصهاص  •

 (1388) هاکیفداری، قفسه کتاب و تعمیر و بازسازی میز و صندلی

 (1389ایرج افشار )ساخت تاالر  •

 ( 1397)   برای خرید اسکنر ریال   2.250.000.000ص  اختصا  •

  های خطی انتشههار دفتر پانزدهم نشههریه نسههخه برای  ریال    200.000.000اختصههاص   •

 ( 1398) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  

 اسناد موقوفه سید محمدعلی جمالزاده  .1-1-5-1

کتابخانۀ  خطی    هایهنسهخ  ضهمن مجموعهدانشهگاه تهران در در جمالزاده  موقوفه    سهنادا

 چنین است:  هاآنمتن شود و نگهداری می، 11335به شمارة   ،مرکزی
 

 نامهمقاوله

 
د علی جمالزاده تبعۀ ایران مقیم ژنو با سهپاسهگزاری از امضهاکنندة این سهند سهید محم

خواهد  می  6/7/1355مورخ به   53885دانشهگاه تهران که به موجب نامۀ رسهمی شهمارة  
دارد که حق این کار  می  و مقاله و غیرطبع و نشهر نماید اظهارآثار این جانب را از کتاب  

 دهد:می شرایط زیر به دانشگاه نامبردهرا به 
آثار نامبرده مشهههتمل خواهد بود بر تألیفات سهههیّد محمّدعلی جمالزاده بر طبق  :1مادۀ 

 ها و نیز دو کتاب زبانها و بعضهی از مقدمهها و مقالهصهورت جداگانه مشهتمل بر کتاب
اد مهرین با عنوان  فارسهی که در معرفی جمالزاده و آثارش تألیف یافته است به قلم مهرد

»سهرگذشهت جمالزاده و آثارش« که در تهران به چاپ رسهیده اسهت و دیگری رسهالۀ  
نامه( نهاد آلپ ترك که برای دریافت درجۀ دکتری زبان و ادبیات فارسهی  دکترای )پایان

هجری شمسی    1352ماه  ی جمالزاده« در اواخر اردیبهشت نویسبا عنوان »موضوع داستان
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در  308ان پذیرفته شههده اسههت و یک نسههخه از آن در تحت شههمارة در دانشههگاه تهر
 کتابخانۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه تهران موجود است.

بهه چهاپ  بهار آثهار نهامبرده را بهه خرج خود  دانشهههگهاه تهران تنهها حق دارد کهه یهک  :2ماادۀ  
چاپ و فروش آن آثار   رسههاند و از آن پس باز خود جمالزاده یا وارث او ادارایىح حق

 را خواهد داشت.
دانشههگاه تهران آثار نامبرده را به صههورت متحّدالشههکل و مرغوب و ارزانی به : 3مادۀ 

بضههاعت هم بتوانند به آسههانی خریداری نموده،  چاپ خواهد رسههانید که اشههخاص کم
 بخوانند.

مصهههارف رسهههد بهایهد بهه عهایهدات فروش آثهاری کهه بهه ترتیهب فوق بهه چهاپ می:  4  دۀماا
 مذکور در ذیل برسد:

های  های مفیهد برسهههد و در مجموعۀ کتهابالف( یک ثله  آن به مصهههرف خرید کتهاب
اهدایی این جانب در اختیار کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران قرار خواهد 

هها بها تصهههویهب هیهأت امنهاء خواههد بود کهه ترتیهب  این کتهابگرفهت. اختیهار و انتخهاب  
 گردد.نامه مقرر میاین مقاوله 5مادة  تشکیل آن در

بضههاعت  مند و مسههتحق و بی ب( یک ثل  دیگر عایدات به دانشههجویان ایرانی عالقه 
تعلق خواهد گرفت که به تحقیقات ادبی تاریخی مشهغول خواهند بود )خواه در ایران  

  ج از ایران(، به تشهههخیص هیأت امناء با عنوان بورس تحصهههیلی یا اعانۀ و یا در خار 
 تحصیلی جمالزاده. 

خهانهه« و یها »خهانهۀ مسهههاکین  ج( یهک ثله  دیگر بهه یهک مؤسهههسهههۀ خیریهه از قبیهل »یتیم
سههالخورده« به شههرم آنکه در شهههر اصههفهان که زادگاه جمالزاده اسههت واقع باشههد به 

 ار خواهند فرمود.تشخیص و ترتیبی که هیأت امناء اختی
که یک نفر را جمالزاده و یک نفر را هیهأت امنهاء مرّکب خواهد بود از سهههه نفر  :5مادۀ 

دانشهههگاه و نفر سهههوم را آن دو نفر دیگر معاً انتخاب خواهند فرمود. جمالزاده امیدوار 
اکبر سهیاسهی و آقای ایرج افشهار این کار پرزحمت را لطفاً به اسهت که آقایان دکتر علی

 ده شناخته و معاً شخص سوم را هم اختیار فرمایند.عه
چند دوره از مجموعۀ مجلداتی که از طرف دانشهههگاه به چاپ خواهد رسهههید  :6مادۀ 

ها با هیهأت امنهاء خواهد بود( مجهاناً در اختیهار جمهالزاده گذاشهههتهه  )تعیین تعهداد این دوره
 خواهد شد.
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نهامهه پیشهههنههاد نمهاینهد و پس از مقهاولهه هیهأت امنهاء حق دارنهد مواد دیگری بر این  :7ماادۀ  
 نامه بیفزایند.که از جانب دانشگاه و جمالزاده مورد قبول واقع گردد بر این مقاولهآن

 آثار جمالزاده در... هزار جلد به چاپ خواهد رسید. :8مادۀ 
 

 23  یومتحریراً در شهر ژنو در تاریخ  
 در دو صفحه  1355مهر 

 سید محمدعلی جمالزاده 
 

 نامه اظهار
 

تا   امضهاکننده این اظهارنامه سهید محمدعلی جمالزاده پس از سهپاسهگزاری از مرقومه سهر
د رحیمیهان رئیس محترم دانشهههگهاه تهران مورخ بهه پها عطوفهت جنهاب آقهای دکتر محمه 

قطعی به  نامهت وصیبه رسم  1ـــ2ـــ20698هجری شمسی و دارای نمره   1368/5/21
از  78ا در ژنو ادر عمارت شهماره  بخانه خودم ررسهاند که کتااطالع دانشهگاه تهران می

دارم خیابان فلوریسهانح )طبقه شهشهم( به رسهم هدیه ناچیزی به دانشهگاه نامبرده تقدیم می
گری دولت جمهوری  که سههرکنسههول ا بندی و حمل آن را از ژنو تا وسههایل صههندوق

خود را انه امر آن سهابقه دارد و در اینجا سهپاسهگزاری خالصه  اسهالمی ایران در ژنو در
 د.دارمح به تهران فراهم سازبدان مقام محترم تقدیم می

دهد که کتابخانه این حقیر دارای دوازده قفسهه بزرگ )هر قفسهه عمومًا  توضهیحًا: تذکر می 
ه رفتهه دارای سهههه هزار جلهد کتهاب کوچهک و بزرگ به مشهههتمهل بر نهه ردیف( و روی هم 

و روسهی و غیره(  های انگلیسهی ی به زبان های فارسهی و فرانسهه و آلمانی )و مجلدات زبان 
باشهههد و فقط به احتمال آنکه باز مدت کوتاهی از نعمت زنده بودن برخوردار بمانم و می 

هایی را  ی دویسهت مجلد کتاب رغبتی به مطالعه داشهته باشهم احتمال دارد در حدود صهد ال 
 . واهم داشت ام نگاه خ مند باشم در کتابخانه بدانها عالقه   پندارم بیشتر که می 

ها هم تعلق به دانشههگاه تهران دارد و ولی البته محتاج به تذکر نیسههت که تمام این کتاب 
دیگری که دانشهگاه تهران گری ایران در ژنو )و یا هر مقام  پس از وفاتم باز به سهرکنسهول 

بینیم  ذکرش را خالی از ضههرورت نمی ای که ن فرماید( تحویل داده خواهد شههد. نکته معی 
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بر کتاب، مقدار بالنسههبه زیادی هم اوراق و یادداشههت و متونی که به ت که عالوه  این اسهه 
کنم حیف نوز به چاپ نرسهیده اسهت و تصهور می صهورت داسهتان و کتاب به قلم خودم ه 
ایی که به زبان های مقو اده قرار نگیرد در صهههندوق اسهههت که از میان برود و مورد اسهههتف 

سهانتی    60و   50تا   40ارتفاع بین   عرض و طول و گویند و دارای فرانسهوی »کارتون« می 
های  دارم و امیدوارم جوان ها تقدیم دانشگاه تهران می کتاب   متر است دارم که آنها را هم با 

 . طلب بتوانند آنها را مورد استفاده قرار بدهند ت و با ذوق و دانش ایرانی به هم 

دارد که هنوز به هایم وجود  الخصهوص که در میان آن اوراق چند داسهتان از داسهتانعلی
چاپ نرسیده است و حتی یک دو کتاب هم به قلم خود حقیر به صورت درهم و برهم 

اینجا بر خود  موجود اسهت که امیدوارم مورد توجه واقع گردد و به چاپ هم برسهد. در 
شهمارم که از سهه وجود بسهیار گرامی و بزرگواری که هیأت امنای این حقیر واجب می
ابط و مناسهباتم با دانشهگاه تهران به عهده بزرگواری خود گرفته و ا در کار روروسهیاه ر

ر  هایم از جانب دانشههگاه زحمت بسههیامخصههوصههاً در چاپ و نشههر چند جلد از کتاب
 .ل می فرمایند با یک دنیا صمیمیت قدرشناسی نمایماند و باز هم مردانه تحمکشیده

که هر کتابی از کتابهایم را که  مختار اسهت    بدیهی اسهت که دانشهگاه تهران کمافی السهابق
به قدر کافی مفید تشهههخیص داد و هیأت امناء نیز تصهههویب فرمود کما فی السهههابق با  

منتشههر سههازد. تنها خدا شههرایطی که جداگانه مقرر خواهد گردید به چاپ برسههاند و 
و توانهد پهاداش آن همهه عمهل خیر و بها ثواب را بهه این چنهد نفر آدم خهدادوسهههت  می

 .شاءاهللان.  طا فرمایدخیرخواه ع
 1368مرداد  20ژنو  

 حقر سید محمدعلی جمالزاده اال
 

 نامه تصدیق

 

دارای   س(علی جمالزاده سهاکن شههر ژنو )سهوئینامه سهید محمدامضهاکننده این تصهدیق
الدین واعظ به موجب سهند حاضهر حق  د جمالپسهر مرحوم سهی  6/266شهناسهنامه شهماره 

خود را در حال حیات و تا سههی سههال پس از درگذشههتم با  ر قلمی  طبع و نشههر کلیه آثا
 :کنمشرایط ذیل اکذاح به دانشگاه تهران واگذار می
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آقایان  ) گانه فعلیدانشهگاه تهران حق دارد که با تصهویب و مشهورت هیأت امنای سهه: 1
یری االسهالمی و با تغیدابراهیم باسهتانی پاریزی، دکتر جواد شهیخایرج افشهار، دکتر محم

آثارم(   هن آید(، هر یک از آثار مرا )کلیشههاید در افراد این هیأت امناء در آینده به میاکه 
در هر موقع که مفید و الزم شههمرد با مشههورت و تصههویب هیأت امناء و مصههارفی که  

 .هیأت الزم و نافع شمرد به چاپ و انتشار برساند
کثریت )یعنی دو رأی( و رأی اخود هیأت امناء در این باب رأسهاً تصهمیم خواهد گرفت  

کافی خواهد بود و در صهورت لزوم یا عدم اتّفاق ممکن اسهت نظر مرا کتباً جویا شهوند 
و مطابق آن عمل گردد. این ترتیب در زمان حیات من رعایت خواهد شهد و پس از آن  

صهرف درآمد با اکثریت دو  ورد تجدید چاپ آثارم و تعیین محلهرگونه تصهمیمی در م
 . فر عضو هیأت امناء گرفته خواهد شداسهح ن نفر از

تا موقعی که در حیات هسهتم ممکن اسهت از درآمد فروش آثارم مبالغی جزئی به یکی 
هایم  درآمدهای حاصهههل از فروش کتهاب  نفر حواله کنم ولی بعهد از من کلدو یا سهههه  

ند  و سهودم  متعلّق به دانشهگاه تهران خواهد بود و با تصهویب هیأت امناء به مصهارف الزم
 .علمی و فرهنگی خواهد رسید

فاق آراء یا به ات گونه مصههارف الزم و سههودمند را هیأت امناء با اکثریت دو ثل   محل این 
تعیین خواهد کرد. تا وقتی که در حیات هسهههتم حق دارم طبع اثری از آثارم را به ناشهههر  

ط ناشهر دیگر ای شهر دیگری هم واگذار نمایم به شهرطی که دانشهگاه حاضهر نشهود به همان 
 . خود را محفوظ خواهد داشت  ا شرایط مساوی دانشگاه تهران حق عمل نماید. ولی البته ب 

در صهورتی که ناشهر با شهرایط بهتر از دانشهگاه تهران حاضهر به نشهر آثارم بشهود هیأت  :2
امناء مکلف اسههت آن اثر یا آثار را به ناشههر مزبور واگذار کند و درآمد آن را در اختیار  

اه تهران قرار دهد که مطابق ترتیب ذکر شهده در این قرارداد به مصهارف الزم و شهگاند
 د. سودمند برس

 1368مرداد  25ژنو، 

 دعلی جمالزاده سید محم
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 نامه تصدیق

 

پسهر   266/ 6نامه سهید محمدعلی جمالزاده صهاحب شهناسهنامه شهماره  امضهاکننده این تصهدیق 
شرکت سیمان  ه سهام خود را در دو  سند کلی الدین واعظ به موجب این  د جمال مرحوم سی 

ه سههودهایی که از این سهههام تا کنون وصههول شههده و پرداخته به تهران و شههمال؛ با کلی 
رایگان به دانشههگاه تهران واگذار می کنم که عین   السهههم نگردیده اسههت به طور صههاحب 

ار و دکتر گانه( ایرج افشهه )سههه سهههام مذکور را در صههورتی که هیأت امنایم یعنی آقایان  
 . االسالمی صالح دانستند نگاهداری کنند دابراهیم باستانی پاریزی و دکتر جواد شیخ محم 
اه تهران( یا آنکه  ق به حسههاب مخصههوص جمالزاده در دانشههگبه عنوان سهههام متعل)

بفروشهند و بهای آن را به انضهمام سهودهای وصهول شهده و پرداخته شهده )به صهاحب  
ه در حساب مخصوص دانشگاه تهران )به اسم حساب  های گذشهتاسههام( در عرض سهال

مصههرف آنها با نظر خودم و تصههویب هیأت امنای   لزاده( واریز کنند که بعداً محلجما
 .گرددالذکر تعیین گانه فوقسه

گونه موارد به پیشهنهادهای  ام که در این اینجانب از هیأت امناء اسهتدعا کرده و دسهتور داده 
مکن اسههت بودجه آن را از  اقدامات مفید علمی و فرهنگی که م دانشههگاه تهران مربوم به 

هایی که سهود سهام یا قیمت فروش آنها تأمین گردد همچنین برای انجام طرح  همین محل 
ت قائل گردند. توفیق دانشهگاه تهران و هیأت امنای  ان و مسهتمندان اسهت اولوی نفع فقیر به 
 م.ام از خداوند متعال خواستارها واگذار کرده گانه را در راه انجام خدماتی که به عهده آن سه 
 

 1368مرداد  31ژنو، 

 سید محمدعلی جمالزاده 

 
 (.1399، دانشگاه تهرانهای سید محمدعلی جمالزاده به ی بخششت امناهیا)
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 زاده میرزابیگم غریبموقوفه . 2-5-1

را   زل مسهکونی یک باب من   1373، در سهال  ( 1379)د.    زاده بیگم غریب بانوی نیکوکار، میرزا 

به مسهاحت عرصهه  این خانه کرد. وقف    دانشهگاه تهران  برداری کتابخانۀ مرکزی بهره برای  

آباد  در منطقۀ یوسهف اسهت و    متر مربع   180متر مربع و مسهاحت اعیانی دو طبقه   146/ 25

 واقع است.   تهران 

نفوان اصههفهان دیده به جهان گشههود. در عدر ای مذهبی  درخانوادهاده  زمیرزابیگم غریب 

ازدواجی زود هنگهام تن در   ، بهه دلیهل فوت نهابهنگهام پهدر و شهههرایط خهاص خهانوادگی، بههیجوان

وی نیز  . همسهره اسهتچهار دختر بود و  یک پسهر، حاصهل این ازدواج پنج فرزنددهد که  می

او برای امرار معهاش خهانواده و پرورش فرزنهدانش مجبور بهه    ورود  در جوانی از دنیها می

 12که در آن زمان   شفرزند ارشههدشههود و رگاه ریسههندگی و بافندگی میکار در یک کا

چهار  کند.  خانواده در این کار به او کمک مینیز برای تأمین معاش    سهال بیشهتر نداشهت

از   تنها یک دختر وکنند  دار فانی را وداع می  1366  تا 1342های  سههال   طول  دراو فرزند  

   .ماندمی  قید حیات باقی در او

، به خود  پسهرفرزند  متعلق به ماترك    یتمام  1373دی ماه   19 در  دهزاغریبمرحومه  

با تشههریفات قانونی و انجام حصههر وراثت قهراً به ایشههان  که   ،را  زاده،نام محمد غریب

برابر  آباد تهران،  شامل یک باب منزل مسکونی دو طبقه در منطقه یوسف ،منتقل شهده بود

تا برمبنای    کندمی زی دانشههگاه تهران وقفخانه مرکبه کتاب  ،نامهوقف شههرایط مندرج در

 رگیرد.  اهداف و نیات این واقف خیراندیش مورد استفاده قرا

کوشهامنش و  )  و به سهرای باقی شهتافت چشهم از جهان فروبسهت  1379در سهال   وی

 (.321-304:  1392پیروی سرشته،  

موفق به اخذ    1398در سهال  های مکرر  پس از پیگیریکتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد  

زاده به نام دکتر رسهههول جعفریان شهههد و متعهاقب آن تولیهت موقوفه سهههاختمهان غریب

ههای مختلف از جملهه اداره برق، گهاز، آب، هها و ارگهانمکهاتبهات بسهههیهاری بها سهههازمهان

های  شههرداری و همچنین شهورای اسهالمی شههر تهران انجام شهد و سهرانجام با حمایت
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ف  مادی و معنوی سهازمان اوقا

و امور خیریهه در اردیبهشهههت  

سههههال   عهمهلهیههات    1399مههاه 

بازسهازی و تعمیرات اسهاسهی  

زاده  سهههاختمهان موقوفهه غریهب

سهههال تبهدیل به  26که در طی 

یهک مخروبهه شهههده بود آغهاز  

گردید و عملیات بازسههازی و 

مههوقههوفههه،   ایههن  بهها احههیههای 

آرك   بههانی  گروه  پیمههانکههاری 

بام،  شههامل مرمت پشههتآداك، 

گ  ایزوگههام،  اری،  کههنصههههب 

ههای  سهههازی، تعویو لولههکف

کشهههی پکیج،  فهاضهههالب، لولهه

هها و نقهاشهههی و کنیتکس اتهاق

حهفههاظ،  نصههههب  راههروههها، 

کهاری، ایجهاد بهاغچهه،  موزاییهک

  غیره   نصهب کابینت آشهپزخانه و

 شد.انجام  
 
 
 
 
 

 زادهموقوفه میرزا بیگم غریب  .5و4 یرتصو 
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 جمیلی نیکوكاری بنیاد  . 3-5-1

است که   دولتیغیرو  ینتفاعغیرا  یبنیاد  ، از حامیان دانشهگاه تهران،نیکوکاری جمیلیبنیاد 
نیازمند و تحصههیل    مشههتاقدانشههجویان   و  آموزاندانشجانبه از حمایت همهجهت  در 

 کند.  های کم بضاعت آنها فعالیت میخانواده
د که به آموزان مسههتعهدف توانمندسههازی دانش  با1386آبان   13این بنیاد خیریه در 

اند  اندوزی بازماندهامه تحصهیل و علمدلیل ناتوانی مالی و بضهاعت ضهعیف خانواده از اد
 . بنیاد نیکوکاری جمیلی(.به وجود آمد )ر.ك

ههای تراز  ههایی بها دانشهههگهاهنهامههبنیهاد جمیلی در جههت تحقق بهتر اههداف خود تفهاهم
های مادی و به امروز حمایت  تااول کشهور، از جمله دانشهگاه تهران، منعقد کرده اسهت و  

به دانشههگاه تهران داشههته اسههت )ر.ك. بنیاد   های گوناگوندر زمینهمتعددی را  معنوی  
 . تاالر خیرین(1398حامیان دانشگاه تهران.  

جمیلی اسهت که به همراه   ت امنای آن مهندس ابراهیماموسهس این بنیاد و رئیس هی
دهند )ر.ك. بنیاد نیکوکاری  یل میت مدیره سههاختار مدیریت آن را تشههکاعضههای هیا

 جمیلی(.
ه تجهیز و بازسهههازی برخی ملزومات کتابخانه  ای بهای ارزندهکمک  میاین نهاد مرد

 که به قرار زیرند:  داشته است  و مرکز اسنادمرکزی  
تعبیه  و دی ای ال  بر   مبتنی   نورهای   سهیسهتم   به بیرونی  ابوریحان   تاالر   های مهتابی  تغییر نور  •

 بنیهاد  مهالیبها کمهک   دانشهههجویهان،  دسهههترسهههی  برای  تهاالر نقهام تمهام  در برق  پریز 184
 (1396اسفند )  جمیلینیکوکاری  

  و سهیسهتم تهویه دما  داشهتن  نگاه   جهت ثابت   مرکزی   کتابخانه  به  اهدای یک دسهتگاه چیلر  •
 (1397فروردین  )   جمیلی   نیکوکاری   خطی، از طرف بنیاد  مخزن نسخ 

اهدای مبلغ  صهندلی(، با   186تاالر ابوریحان بیرونی )نامناسهب  های  تعویو تمام صهندلی •
 ( 1398خرداد )  بنیاد نیکوکاری جمیلیریال از طرف  613.800.000

آزاد با اهدای ، علوم و فنون و تاالرهای مطالعه مرجع تعویو سهیسهتم روشهنایی تاالرهای  •
 ( 1399میلیون تومان از طرف بنیاد جمیلی )خرداد    32مبلغ  
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 بنیاد خیریه شهناز . 4-5-1

فقیدشههان )شهههناز  به نام مادر ه وادخاناین بنیاد خیریه به همت دکتر حبیب میدانچی و 
، مایه شهادی و سهربلندی  ههای خداپسهندانتا با انجام فعالیتزهدی( تاسهیس شهده اسهت  

 .آن مرحومه باشد
بینا که نابینا یا کم  مراجعان وبه منظور رفع نیاز دانشجویان  بنیاد شهناز    1394در سال  

ند اقدام به تاسهیس اسهتودیوی  دسهترسهی محدود و غالبا با کیفیت نامطلوب به منابع دار
  22در که   کرددانشهگاه تهران  کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد  در کتاب  ویژه گویاسهازی  

با عنوان اسهتودیو رسهانه،    ،(یدسهف  ی)عصها  ینایانناب  یروز جهان زمان باهم  ،1394مهرماه  
  .گردیدافتتاح  

تجهیز این اخت و حامی سهکه ،  امنای بنیاد خیریه شههناز هیرئیس  حبیب میدانچی،  
آموخته دانشههگاه علوم پزشههکی ایران، متخصههص مدیریت  دانشبوده اسههت    اسههتودیو

او در مراسهم افتتاح  اسهت.    اسهتراتژیک و دارای مدرك تخصهصهی مدیریت دانشهگاه تهران
  شهههعار  باان را دعوت کرد تا  مندهعالق  و  هنرمندان  فرهیختگان،اسهههتودیو گویاسهههازی،  

 .همراه شوندب و ضبط آن برای نابینایان  دن کتابرای خوان شویم«  صدا»هم

 حامیان دیگر . 5-5-1

ها و  برای انجام برخی امور از کمکبه جز موارد باال، کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد  
    :، از جملهبرخوردار شده استها و نهادها  های برخی سازمانحمایت

فناوری و    علوم، تحقیقات و  با مسهاعدت وزارت   اندازی و تجهیز واحد نابینایان، راه  •
 ( 1378)   دکننده منابع ویژه نابینایان هاى تولی از سازمان ،  همکاری شرکت پکتوس 

بازسهازی نمای سهاختمان و نوسهازی آسهانسهورها، با تخصهیص اعتبار سهازمان برنامه و  •

 (1387)  بودجه

، با  و یک کارگاه تاالریال شهههرقی سهههاختمان و احداث یک های کوچک  اتاقتخریب  •

 (1388) 4شهرداری منطقه ک مالی کم

 (1388) 4نمای جلوی کتابخانه با هزینه شهرداری منطقه آبساخت   •
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اسههکن مجموعه نسههخ خطی کتابخانه، با اهدای دو دسههتگاه اسههکنر از کتابخانه مجلس  •

 (1389شورای اسالمی )

 (1389اسکن نشریات کتابخانه، با اهدای یک دستگاه اسکنر از کتابخانه ملی ) •

، دانشهههگهاه علوم پزشهههکی تهرانکمهک مهالی  ، بها  تهاالر نشهههریهاتتجهیز  و  سهههاخهت   •

 (1397)بهمن   با مساعدت دکتر محمدعلی صحرائیان ریال،  4.000.000

  کمک ، با خطی  کتب   و اسهناد  مرمت  وشهناسهی  واحد آسهیب  اولیه  مواد از بخشهی خرید •

 ا محمدخانیبا لطف و پیگیری حمیدرضه   ،ایرانی اصهیل  هایبازی نهادمردم انجمن مالی

 (1397خرداد  )





 

 
 

 

 2فصل 

 خىیتار ۀنیشیپ

 

 . پیشینه1-2

(، اسهتاد  1359  -   1280)  ه مشهکو بنا شهد که محمد    1328مرکزى در سهال    ه کتابخان   ة شهالود 
ن ی به دانشههگاه تهران اهدا کرد. ا  را   هاى خطى خود س کتاب ی نف   ه مجموع دانشههگاه تهران،  

اضهى، نجوم،  ی پزشهکى، ر ات مختلف  با موضهوع  ، خطى   ۀ نسهخ   1329  مجموعه شهامل شهامل 
ک به سهى سهال گردآورى شهده بود. هدف او از ی ات بود که در مدتى نزد ی فلسهفه، فقه و ادب 

رنظر شهوراى دانشهگاه  ی مرکزى در دانشهگاه تهران بود که ز   ای نهادن کتابخانه ان ی بن   ، ن کار ی ا 
 هاى خطى همت گمارد. آورى کتاب اداره شود و به جمع 

 ۀ جلسهن یصهدونودوشهشهمیصهورت رسهمى در سه گاه بهه به دانشهن کتابخانیاهداى ا
ى  ی هاى اهدال کتابیصهورت گرفت. مراسهم تحو  1328بهمن   26شهوراى دانشهگاه مورخ  

در   1333آذر سهال    29سهى، در ینوبردارى و فهرسهتاههی، پس از انجام مراحل سههمشهکو
ها درون چهار و کتاب  1مقدمه( /2:  1332پژوه، )دانش  شهدات برگزار  یادب  ةدانشهکدتاالر  

س وقت دانشهگاه، به ی(، رئ1369-1274اسهى )یاکبر سهصهندوق نسهوز قرار گرفت و على

 

چهارم جلد نهم خبرهاى دانشگاه،  ةجزو ۀمی، ضمهدمحمد مشکویآقاى س  ۀل کتابخانیمراسم تحو. 1
)دانشهگاه تهران،  2، ج هکودمحمد مشهیى آقاى سهیاهدا   ۀفهرسهت کتابخان ۀ، که در مقدم1333دى  

 ده است.یز به چاپ رسی( ن1332
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ها را در محل خاصههى در انتشههارات و روابط دانشههگاهى دسههتور داد تا آن کتاب  ةادار
 گردآوریکند و براى    نگهداری  «مرکزى  ۀکتابخان»ات به نام  یادب  ةدانشههکدم  یعمارت قد

شههى و یانداثر مآل   مرکزى بر  ۀکتابخانب  ین ترت یبه ا».  کندت آن اقدام  و انتشههار فهرسهه
 (.32 ب:1354 افشار،« )شدگذارى  هیاسى پایاکبر سعلى  دوستىانشت و دیدرا

  ۀ کتابخان اى داشت، قرار کلى بر آن شده بود که در  اى کتابخانهاز آنجا که هر دانشکده

ى  ئجزت،  یرینظر مد  ورى شهود و ازگردآران  یهاى خطى و آثار مربوم به امرکزى کتاب

- 1292)  ز ناتل خانلرىیباشهد. در آن هنگام پرو  «دانشهگاهىانتشهارات و روابط   ةادار»از  
ى را آماده کرد  یسهى کتب خطى اهداینومقدمات فهرسهت  ،س آن اداره بودیکه رئ  (،1369

سههه    ،ال پژوه سههپرد و در مدت دو سههنقى منزوى و محمدتقى دانشین کار را به علیو ا

 (2/1378 :1385،  رضایی)کرم.چاپ شدن فهرست  یجلد از مجلدات ا

بها کتهب اههدا  ۀکتهابخهانهههاى خطى  نسهههخهه  ۀنهیگنجگهذارى  هیهپس از پها ى  ی مرکزى 

هاى خطى اختصهاص  د کتابیاى را براى خر، دانشهگاه تهران بودجههدمحمد مشهکویسه

  ة عهد  بهاسهت دانشهگاه  یکه ر  ژه در دورانىیوبه  ؛شهد  فزودهاج بر مبلغ آن  یتدرداد که به

د کتهاب افزونى گرفهت، در سهههال  یهچون اعتبهار خر  بود؛  (1356-1267منوچهر اقبهال )

مهم، خهانهدان    ۀمجموعهراد، و پس از آن دو نعلى بهاسهههتهانىیخطى حسههه  ۀکتهابخهانه،  1337

 دارى شد.یخر (1345-1274)سى  ید نفیزد( و سعیعلومى )

لم و عکس  یکروفیم  ۀیته  ،انشهگاه تهرانرات دانتشها  ةادارن در همان زمان  یا عالوه بر

هاى  ز کتابخانهیران و خارج از کشهههور و نیهاى مختلف اهاى خطى کتابخانهنسهههخههاز  

لم و چاپ عکس  یکروفیم  ۀیتهبراى  اى  ژهیواحد و ،ن ادارهی، و در ارا آغاز کرد  شهخصهى

اه تهران  ت دانشهگانتشهارا  ةاداراسهت  ی، ر(1378-1290)اهلل صهفا  حیوجود آمد. سهپس ذب به

د مجهز کرد و به سهفارش  یل عکاسهى جدیاى را با وسهاژهیرا برعهده گرفت. وى واحد و

ههاى کشهههورههاى مختلف  ههاى خطى موجود در کتهابخهانههلم و عکس از نسهههخههیکروفیم

اى  یهتهانیبر  ةموزس و  یملى پهار  ۀکتهابخهانهژه از  یوهها، بههنش نسهههخههیپرداخهت و خود بهه گز

 د.یاهتمام ورز ،لندن
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که   ،، اسهتاد دانشهگاه تهران( 1355-1281)نوى  یانتشهارات به مجتبى م ةادارن  یهمچن
ه منصهوب بود، یران و ترکیزن فرهنگى سهفارت ایبه سهمت را  1340-1336  هاىدر سهال 
ه کند  یلم تهیه فیهاى مختلف ترکهاى مهم و ارزشهمند کتابخانهت داد تا از نسهخهیمأمور

لم  یکروفیار مهزکیش از  ینوى توانسهت بیب مین ترت یبه ا ار دانشهگاه قرار دهد.یو در اخت
ار  یه کند و در اختین تهیهاى مختلف آن سهرزمهاى خطى معتبر و مهم کتابخانهاز نسهخه

، کهه از  ( 1375-1290)  پژوهن بهه همهت محمهدتقى دانشیبر ا دانشهههگهاه قرار دههد. عالوه
بود،   ی خطیههاکتهابل  کهه در آن زمهان فقط شهههامه  مرکزى  نهۀکتهابخهاس  یرئ  1334سهههال  

هاى شههههرهاى مختلف  هاى خطى کتابخانهمتعددى از مجموعه نسهههخههاى  لمیکروفیم
هاى  هاى شخصى و کتابخانهراز( و مجموعهیزد، کاشان، اصفهان، شیز، مشهد، یران )تبریا

 ه شد.یعمومى آن شهرها ته

ه تهران،  س وقت دانشهگایرئ  (،1350-1281)احمد فرهاد    1338ن بار در سهال  ینخسهت
مطرح کرد. در تهران  مرکزى دانشهگاه   ۀکتابخانبراى  را س سهاختمان بزرگى یتأسه  موضهوع

ابى به مراجع و یقات و دسهههتیشهههرفت امور تحقیمنظور پرج افشهههار، بهیام، این ایهم
انتشهارات و روابط دانشهگاهى و   ةاداردر را    «شهناسهىقات کتابیمرکز تحق»جاد  یمدارك، ا
ل  یشهنهاد کرد و پس از موافقت وى، طرح تشهکیکزى به دکتر فرهاد پرم  ۀکتابخاندر کنار  

مطرح    ،انتشههارات بود  ةادارس  یخ رئیکه در آن تار ،راان  ییمرکز با کمک حافظ فرمانفرما
 (.32 ب:1354 افشار،)  کرد

بزرگ براى    ایهکتابخانت خود براى سههاخت  یمنظور اجراى ن سههپس دکتر فرهاد به
اهلل نگهبان،  ن نصههر، عزتیدحسههیان، سههییرمانفرماز حافظ فى مرکب اهیات  ،دانشههگاه

را    طرحن  یمهأمور کرد تها ا  را  گریکى دو نفر دیرج افشهههار و  یپژوه، امحمهدتقى دانش
 رى کنند.یگپى

ک یس  یها وجود نداشهت، تأسهدانشهکدههاى  کتابخانه  ۀتوسهعطى که امکان  یدر شهرا
جاد  یتمرکز کتهب دانشهههگاهى و اور  منظبزرگ مرکزى و فعهال در دانشهههگهاه، به  ۀکتهابخهانه

ک مرکز  یجاد  یسههو و اکیهاى مختلف دانشههگاه، از  ان کتابخانهیهمکارى و هماهنگى م
هاى دانشهگاهى جهان از سهوى  قات و مطالعات متناسهب، مطابق سهاختار کتابخانهیتحق
 .(193 :1347مرکزى،    ۀساختمان کتابخان)  گر مورد توجه قرار گرفتید
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  از ساخت  یشو مركز اسناد پ یمركز ۀان كتابخان ساختمماكت  .6 یرتصو 
 ( یانمهندس پاک  ۀاز مجموع )

که عهده گرفت، براى آن  اسهت دانشهگاه را بر ی ( ر 1375  - 1283هنگامى که جهانشهاه صهالح ) 
کرد. وى  اقداماتى   ، طور مسهتقل آغاز کند   بتواند به سهرعت کار خود را به مرکزى    ۀ کتابخان 

لم را از ی کروف ی م   ة ر ی و دا   «شهناسهى قات کتاب ی مرکز تحق » مرکزى و    ۀ کتابخان ،  1342در سهال  
مرکزى و    ۀ کتابخان » نام   دى به ی و واحد جد کرد انتشههارات و روابط دانشههگاهى جدا    ة ادار 
 است آن برگمارد. ی اهلل صفا را به ر ح ی و ذب  نمود س  ی تأس   «ها کتابخانه   ة ادار 

 ة ادار»ل  ی، براى تشهکنتهرا  س وقت دانشهگاهیدر دسهتور ادارى جهانشهاه صهالح، رئ
 ن برشمرده شده است:ین اداره چنیف ایوظا  «مرکزى دانشگاه  ۀکتابخان

 ؛انیدانشجو ۀهم  ةاستفادبزرگ مرکزى دانشگاه براى    ۀکتابخان  ةادارس و ی. تأس1 



 69 /تاریخى ۀپیشین: 2فصل 

 ؛سانترال   ۀیشیفل  یجاد نشده، تشکیتا زمانى که ساختمان بزرگ کتابخانه مرکزى ا .2 
شهنهاد اصهالحات الزم در یهاى دانشهگاه و پکتابخانه  ۀیکلکار  نظارت و مطالعه در   .3 
 ؛هان کتابخانهیا  ةادارطرز  
  ۀبودجههها از  کتهابخهانهه  ۀیهکلد کتهاب براى  یهمرکزى سهههفهارش و خر  ةادارل  یه. تشهههک4 

ن  یى که براى ایهانامهنییها و آها و طبق صهورت سهفارشهى کتابخانهمربوم به کتابخانه
 ؛شودمى گردآوریکار  
هاى خارجى و  هاى کتابدارى و کتابخانه. برقرارى روابط با مؤسههسههات و انجمن5 

 ؛هاجلب کمک آن
 ؛ کتابداران دانشگاه به امور کتابدارى   کردنهاى کتابدارى براى آشنا ل کالسی. تشک6 

پژوه به ایرج محمدتقى دانش  ۀذیل نامر.ك: )  هامشهورتى کتابخانه ۀتیکمل  ی. تشهک7 
 .(444-443: 1381، 2 حدی  عشقدر ،81/8/1342  افشار در تاریخ

شهناسهى  مرکزى و مرکز کتاب  ۀکتابخانبه نام  در آن زمان  التى که  یخ تشهکین تاریاز ا
کتابخانه    ةادار  ۀمیخود ضهم ۀل و بودجیکارمندان و وسها  ۀیبا کل  داشهتدانشهگاه وجود  
ان دکتر  یآقا  ر نظریه سهانترال زیشهیل فیز طرحى که براى تشهکیو ن شهدمرکزى دانشهگاه  

 .یدرسمیانجام  به ن اداره یا ۀلیبه وسبود ه شده  یرج افشار تهین نصر و ایدحسیس
ان ین کار به وجودآوردن مقدمات تمرکز خدمات کتابدارى و هماهنگى میهدف از ا 

د کتهاب و یهکنواختى و سههههولهت در خریجهاد  یژه ایههاى متعهدد دانشهههگهاه بهه وکتهابخهانهه
ن بار از مشورت کتابداران خارجى  ینخست زمینه  ن یطالعه در اسى بود. براى مینوفهرست

ران دعوت  یى، به ایکایکتابدارى به نام کروز، از کتابداران متخصهص آمراسهتفاده شهد و  
ها در ختن حس تأثر و مقاومت دانشههکدهیموجب برانگ»ن بار یم نخسههتین تصههمیشههد. ا

 .(36 :ب1354افشار،  )  «موضوع تمرکز خدمات کتابدارى شد
  ۀ کتابخان هاى متعدد دانشههگاه )پانزده  کار کتابخانه  ةنحو  ۀها اسههاسههنامن سههال یدر ا
منظور  ها(، بههاى وابسهته به دانشهکدهمؤسهسهات و قسهمت  ۀکتابخانها و دوازده دانشهکده

ههاى مختلف  کهه بر طبق آن کتهابخهانههشهههد    گردآوری  ههات کتهابخهانههیهجهاد همهاهنگى فعهالیا
مرکزى و   ۀکتابخانبه نام    مجموع درى دانشهگاه بودند و  کزمر  ۀکتابخانشهعب   ،دانشهگاه
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 (2 :1345صالح،  )  شدندده  یمرکز اسناد دانشگاه تهران نام

محل بناى کتابخانه در مرکز دانشههگاه و جنوب سههاختمان مسههجد در   ،ن دورهیدر ا

  ۀ کتابخان نظر داشهت سهاختمان   و چون دانشهگاه در شهدن  ییس دانشهگاه تعیهاى تننیزم

احهداث بنهاى    ،عمرانى بنها کنهد، بها موافقهت سهههازمهان برنهامههز محهل اعتبهارات  را ا  مرکزى

  ۀ سهاختمان کتابخان )  سهوم کشهور قرار گرفت  ۀبرنامبزرگ مرکزى دانشهگاه در   ۀکتابخان

 .(193همان: مرکزى،  

اى  در نامه   ،هاى مؤثر سههازمان برنامه بوددکتر شههاپور راسههخ که در آن وقت از مقام

نظر    ...»:  سهدینومىمرکزى    ۀبه اعضهاى گروه مشهورتى امور کتابخان  1342ر  یت  23مورخ 

ق و یاى مظهر وحدت دانشههگاه و محل تحقن کتابخانهین اسههت که چنیسههازمان برنامه ا

علمى براى دانشهگاه  ت  ی  مرکز فعالیهاى علمى بوده و از هر حراد سهخنرانىیمطالعه و ا

  (.36 :ب1354افشار،  ) «تهران باشد...

را   «انتشهارات و روابط دانشهگاهى  ةادار»رج افشهار تصهدى امور  یا  1343ن یوردرفدر 

کى نشههر  ین اداره، یا  ۀفیوظتوجه به تفاوت دو   شههنهاد وى، بایبر پ برعهده گرفت و بنا

دگى به امور مربوم به روابط فرهنگى  یگرى رسیهاى سلسله انتشارات دانشگاه و دکتاب

قسههمت روابط   ،بهشههت همان سههال یدر ارد ،ىان خارجیو اعطاى بورس به دانشههجو

  ة ادارب  یاز ترک  1343بهشهت  یارد 8انتشهارات دانشهگاه جدا شهد و در   ةاداردانشهگاهى از 

  «ها انتشههارات و روابط کتابخانه  ةادار»دى به نام  یمرکزى واحد جد  ۀکتابخانانتشههارات و 

رج افشار  یا  ةعهدربمرکزى جزئى از آن بود و سرپرستى آن اداره   ۀکتابخانل شد که یتشک

 (.37: افشار، همان)  قرار گرفت

  ۀ کتهابخهانهگهذارى  هیهدگى بهه امور پهایههها و رسهههطرح  ۀیهته  ،ن ادارهیا  ۀفهیوظن  یترمهم

  برای اى  اى دانشههگاه برنامهیشههده از طرف اولاجات محاسههبهیمبناى احت مرکزى بود و بر

رج افشهههار ابالغ  یابهه    1343خرداد   28خ  یو در تهارتهیهه شهههد  مرکزى    ۀکتهابخهانهاحهداث  

 (.193مرکزى، همان:   کتابخانۀ گردید )ساختمان

مرکزى در سههازمان برنامه،    ۀکتابخانى سههاختمان  ین اعتبار کافى براى برپایپس از تأم
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پالن قرار  یشهرکت م  ةعهد  بر  1343کتابخانه از طرف سهازمان برنامه در سهال    ۀنقشه  ۀیته
د عهد، پس از  یز مؤیبا همکارى پروا که طراح اصهههلى نقشهههه بود،  ینگرفت. بهمن پاك

ژه یوهاى بزرگ جهان، بهگردآورى مدارك و اطالعات الزم مربوم به سهاختمان کتابخانه
امور کتابدارى    ۀشعبها را به  ه کرد و آنیتى را تههاى مقدماهاى دانشگاهى، نقشهکتابخانه

شهنهادهاى  یو پات  یاسهاس نظر ى را برینها ۀنقشهو سهپس    کردس ارائه  یونسهکو در پاری
ونسهکو آماده سهاخت و به سهازمان برنامه سهپرد و سهازمان برنامه به یسهازمان فرهنگى  

ار وزارت آبادانى و مسکن قرار  یدانشگاه ابالغ کرد. چون امور ساختمانى دانشگاه در اخت
سهاخت    ۀنیهزتخانه واگذار شهد. رز به آن وزایمرکزى ن  ۀکتابخانداشهت، کار سهاختن بناى 

د اختصهاصهى دانشهگاه تهران و کمک  یتبارات سهازمان برنامه، عواخانه از محل اعبناى کتاب
 (.31: ب1354  )افشار،  ن شدیران تأمیشرکت ملى نفت ا

 یمركز ۀاول ساختمان كتابخان ۀپالن طبق .7 یرتصو 
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ن بنا به دسههت ین کلنگ ایى دانشههگاه، نخسههتی، در روز بازگشهها1343در اول مهر  
کار سهاختمان کتابخانه از زمسهتان   و  ن زده شهدیبر زم  (3591-1298)  محمدرضها پهلوى

 آغاز شد. 1343سال  

رفهت، امور فنى کتهابخهانهه، ش مىیمرکزى پ  ۀکتهابخهانهدر مهدتى کهه کهار سهههاختن بنهاى   
  ، جاد ارتبام با مراکز علمى و دانشههگاهى جهانیسههى، اینوکتاب، فهرسههت  ۀیتهشههامل  

هاى خطى داخل و خارج از کشههور، خهز نسههلم ایکروفیعکس و م  ۀیمنظور مبادله، تهبه
کتهابهداران  گمهاردن    کها، انتخهاب و بهه کهاریامر  ةکنگر  ۀکتهابخهانههها از  کتهاب  ۀبرگه  ۀیهته

هاى مسههجد  ن سههازمان مرکزى و اتاقیرزمیعلوم، ز  ةدانشههکدن  یرزمیمتخصههص، در ز
 شد.دانشگاه انجام مى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پژوه دانش یمحمدتق، ینویم یمجتب افشار، یرجااز راست به چپ:  .8 یرتصو 

 ( 40 ۀ)ده یمركز  ۀكتابخان یمدر مقابل ساختمان قد 
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س وقت یرج افشههار و موافقت جهانشههاه صههالح، رئیشههنهاد ای، به پ1343در سههال  
ران آمد و ینز، به ایهاپکمارگارت  ت، به نام  یدانشهگاه، کتابدار متخصهصى از شوراى فولبرا

ن کتابخانه  یزى امور نخسهتیرى همکارى کرد و در پىکزمر  ۀکتابخانک سهال با یبه مدت  
ر کرد و در آنجها  یکارکنهان کتهابخهانه داکارآموزى براى    ةدورک  یهارى کرد. او یهتالش بسههه

 1د را آموزش داد.یبخشى از مقدمات و مبانى کتابدارى جد

ا دوران،  یدر  جراینظکم  ۀمجموعهن  محمهد رمضههههانى یهر  فهارسهههى  و مجالت    د 
هاى چاپى خاندان  ، کتاب1342خاور، در سال   ۀکاللانتشارات   احب، ص(1346 - 1283)
،  ( 1347  -1264)  م پورداودی، مجموعه ابراه1344، در سهال  (1345  -1274)  سهىید نفیسهع

 دارى شد.یمرکزى خر  ۀکتابخانبراى ، 1346در سال  

مرکزى منوم به کار مداوم و مسهتقل آن بود و    ۀکتابخانشهرفت  یچون پ  1346در سهال  
ت  ی، فعالشهدانتشهارات دانشهگاه انجام مى  ةادارطور مشهترك با کارهاى آن به  ن سهال یاتا  

س کهل  یکهه در آن موقع رئ  ،رج افشهههاریر جهداگهانهه قرار گرفهت و ایرنظر مهدیکتهابخهانهه ز
مرکزى منصوب شد    ۀکتابخاناست  یبه سمت ر  ،بود  «هاانتشارات و روابط کتابخانه  ةادار»

نفر از اسهتادان و افراد متخصهص و   شهانزدهب از  کمر  زى،مرک  ۀکتابخانو اعضهاى شهوراى  
اسهت شهوراى کتابخانه  ین نصهر به سهمت ریدحسهیو دکتر سهند  شهدن ییس کتابخانه، تعیرئ

بانى )اسهتاد دانشهگاه تهران(،  یانتخاب شهد. اعضهاى شهورا عبارت بودند از: دکتر عبداهلل شه

 

ارشههد   ی سههال بود که دورة کارشههناسهه ن ی وجود نداشههت. در ا   ران ی در ا   1346مدرن تا   ی کتابدار   1.
 . ( 265:  1387  ، ی شد )افشار و نوذر  س ی تأس   ت ی دانشگاه تهران در چارچوب برنامه فولبرا   ی کتابدار 
به ناچار متحصهصهان و مدرسهان  ده،یمتخصهصهان آموزش د و یکتابدار یعلت نبودن منابع بوم به

تا وقوع    1339 یسههال ها  یبودند و ط ییاکیمتخصههصههان اغلب آمر  نیدعوت شههدند. ا  یخارج
در چارچوب برنامۀ    نز،یبه طور مثال، مارگارت هاپک  کردند،یم  تیرشته را هدا   نیا   1358انقالب 
  ،ی کرد )افشهار و نوذر یاری  اشیا کتابخانه مسهتیکردن سه  کپارچهیتهران را در   شهگاهدان  ت،یفولبرا 
1387 :265). 
مناسهب  یدوره ناتوان بود و سهازمانده آن فینامتمرکز و ضهع یا کتابخانه سهتمیآن دوره سه در

که در   رانیا  یدانشهکدة کتابدار  نیتوسهعۀ نخسهت یمهم برا  یشهرط شیکتابخانۀ دانشهگاه تهران پ
 .(265: 1387 ،ینوذر فشار و)ا  آمدیشده بود به شمار م سیتاس 1345
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دى  ین مفیالدتر شهمسات(، دکیادب  ةدانشهکدن نصهر )اسهتاد و سهرپرسهت  یدحسهیدکتر سه
  ة دانشهکد بهداشهت(، دکتر منوچهر افضهل )اسهتاد و سهرپرسهت    ةدانشهکد)اسهتاد و سهرپرسهت  

اهلل صهفا  حیذب  فنى(، دکتر  ةدانشهکدنى )اسهتاد و معاون  یتى(، دکتر مصهطفى مزیعلوم ترب
  ات و معارف اسهالمى(، دکتر یاله  ةدانشهکدنوى )اسهتاد  یات(، مجتبى میادب  ةدانشهکداسهتاد  )

حقوق(، دکتر    ةدانشهکد)اسهتاد    ات(، دکتر محسهن صهبایادب  ةدانشهکدم )اسهتاد  مقد  محمد
حقوق(،   ةدانشهکدجنگلدارى(، على پاشها صهالح )اسهتاد    ةدانشهکدرضها حجازى )اسهتاد  

  ة دانشکدار یى )دانشیاب خویحقوق(، دکتر عباس زر ةدکتر اصغر مهدوى )استاد دانشکد
پژوه )معاون حقوق(، محمدتقى دانش  ةشهههکددانار  یت )دانشهههید عنایات(، دکتر حمیادب

 مرکزى و مرکز اسناد(.  ۀکتابخانر  یرج افشار )مدیحقوق(، ادانشکدة    ۀکتابخان

آغاز به کار کرد و موظف بود اسهاسهنامه و مقررات مربوم به   1346  رین شهورا از ت یا
دتر  وزه کند و مقدمات اسههتفاده از کتابخانه را هرچه  یمرکزى را ته  ۀکتابخانالت  یتشههک

 .(184-183 :1347 )اخبار،  فراهم سازد
ها و مؤسهسهات کتابدارى  ون انجمنیت فدراسهیمرکزى به عضهو  ۀکتابخانن سهال  یدر ا

 1.فال( درآمدی)ا

  مانند   ،هااج بعضهى از دانشهکدهیکتب مورد احت  یها گاهن سهال یمرکزى در ا  ۀکتابخان
د  هدمیقرار    هاآن دانشهکده  ۀانکتابخار  یق امانت در اختیطر از  را ،تىیعلوم ترب  ةدانشهکد

 مرکزى با  ۀکتابخان  ،واقع  شهههود. در  بازگرداندهمرکزى به آنجا    ۀکتابخانل  یتا پس از تکم
غ  یکننهدگان دربه مراجعهه  رسهههانیوجود نداشهههتن محهل مطهالعهه و تاالر قرائت از خدمت

ه  شهناسهان از مجموع رانیادى از محققان و پژوهندگان و ایز  ةعدخصهوص  نداشهت و به
ن بهه تمهام  ی. همچنکردنهدمیمرکزى اسهههتفهاده    ۀکتهابخهانهسهههى  ههاى خطى و عکنسهههخهه

براى امانت دادن را  اى ارسهههال شهههده و کتابخانه آمادگى خود ها بخشهههنامهدانشهههکده
 .(302: 1349)افشار،  بود  کردههاى آماده و موجود اعالم  کتاب

 

مرکزى در  ۀکتابخان (International Federation of Library Associations)فال  یبر ا   عالوه1. 
  ۀ گزارش کتابخانت )داشهته اسهیت ز عضهوین .U.S.A Book Exchange, Inc المللىنیب  ۀمؤسهسه

 (.1349  ،مرکزى و مرکز اسناد
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آن  از  موفق شهد که   سهنتو مبادالت کتابى  ۀرنامب  ۀیبر پا  1347مرکزى در سهال    ۀکتابخان
و در   دریافت کندمرکزى    ۀد کتاب براى کتابخانیخرجهت   دالر  20.000  مؤسهسهه مبلغ

ن  یا  پنجمیک  مرکزى موظف اسهت معادل   ۀن شهرم شهده بود که کتابخانیمابیف  ۀناممانیپ
کتهابخهانهه آمهده ههای  براسهههاس آنچهه در گزارشدههد. بهکها سهههفهارش  یمرآمبلغ را کتهاب بهه 

لن سهفارش  یدالر کتاب به مؤسهسهه و  4000مبلغ  ،  1348در سهال  مرکزى    ۀانکتابخ  ،اسهت
 (.305: 1349افشار،  ه است )داد

د  ی ات جدیمى و اشههتراك نشههریات قدید نشههریکتابخانه براى خر  ،در همان سههال 
مختلف  ها و مؤسههسههات  هاى دانشههکدهن اقدام کرد و از کتابخانهیفارسههى، عربى و الت 

مرکزى    ۀات خارجى خود را به کتابخانیورت تمام نشهردانشهگاه درخواسهت کرد که صه
ار دانشههگاه  یات خارجى که در اختیبفرسههتند تا فهرسههت مشههترك و جامعى از نام نشههر

هاى تک و هاى ناقص و شهمارهها خواسهت دورهن از آنیه شهود. همچنیتهران اسهت ته
کتابخانه بتواند    هاى خود را به کتابخانه بفرسهتند تازبانگر  یات فارسهى و دیاضهافى نشهر

 .(302)افشار، همان:   ل کندیات خود را تکمیرهاى نشکسرى برخى دوره

 

 ی فارس یاتمخزن نشر 9 یرتصو 
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ها و  اسههت وقت دانشههگاه، کتابیخانى، رینقى عالی، به دسههتور عل1348در تابسههتان  
مان  ج به سهاختیتدرار کتابخانه بود بهیاى که در اختگانهسهههاى  ل موجود در محلیوسها
زات چوبى کتابخانه اعم  ی. تجهمنتقل شهد  ،انه که بخشهى از بناى آن آماده شهده بودکتابخ
ک به هشههت ماه در کارگاه احمد  یهاى چوبى در مدتى نزدز و صههندلى و قفسهههیاز م
ع فلزى  یى، در شهرکت دولتى صهنایایتالیا  ۀهاى فلزى کتابخانه، طبق نمونمورى و قفسههیت 

د اختصهاصهى دانشهگاه و کمک شهرکت  یزات کتابخانه از عوایهتج  ۀیته  ۀنیسهاخته شهد. هز
 (.41 ب:1354،  افشار)  شد  تأمینران  یملى نفت ا

،  1349ور  یمرکزى در شههههر  ۀبردارى از سهههاختمهان فعلى کتهابخهانهب بهرهیهن ترت یبه ا
شهد.    تمام، آغاز مه ی ک تاالر ن ی آن سهاخته شهده بود، با    ۀ زده طبق ی درحالى که هشهت طبقه از سه

 شدند.  سال بعد آماده   ، ات ادوارى ی شناسى و نشر ران ی (، ا ادبیات و تاریخ ق ) ی ر تحق سه تاال 

ههاى خطى متمرکز نسهههخهه  نگههداریمحهل  بهه عنوان    ،مرکزى  ۀاز آنجها کهه کتهابخهانه
هاى  کتابخانهموجود در خطى های  ۀ نسهخهن سهال، مجموعین شهده بود، در اییدانشهگاه تع

ات و معارف اسههالمى، پزشههکى،  یهانسههانى، الات و علوم  یادبدانشههکدة  گر دانشههگاه )ید
 .1مرکزى منتقل شد  ۀاسى( به کتابخانیحقوق و علوم س

نیز  ها  هاى دانشهکدههاى اضهافى کتابخانهکتاب  1349بنابر گزارش کتابخانه در سهال  
مرکزى و مرکز اسهههناد    ۀگزارش کتابخان)  شهههدمرکزى منتقل    ۀکتابخان ن سهههال بهیدر ا
 .(109 :1349 سال 

ب  ی د کتاب به تصههویدسههتورالعملى براى انتخاب و خر  1349اسههفند   25خ  یردر تا
 (.222 :1361نسب،  صادقى ر.ك: ،براى متن این دستورالعمل)  دیامنا رس  هیات
مرکزى    ۀکتابخانن مصههوبه، از آن پس کتب و اسههناد خطى منحصههراً براى  یطبق ا بر
 .(123، ص های خطیتقویم نسخهارزیابی و )ر.ك: شد  دارى مىیخر

عنوان اعضههاى   رج افشههار، بهیانصههارى، اصههغر مهدوى و ا  نیآفرنوشدراین تاریخ  

 

مقدم   موزة نامه دهخدا و  مرکز اسهناد دانشهگاه، سهازمان لغت   در حال حاضهر به جز کتابخانۀ مرکزی و . 1
 های خطی هستند و مجموعۀ آنها به کتابخانۀ مرکزی منتقل نشده است.نیز دارای مجموعۀ نسخه
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 .(198: روشنى زعفرانلو، همان)  1انتخاب شدندهاى چاپى  د کتابیخر ۀتیکم
عنوان    نیز بهه (1347-1285)  ههاى قبهل، مههدى بیهانىدر سهههال الزم بهه ذکر اسهههت  

  ۀ مت کتب خطى و چاپى کتابخان کارشهههناس در کمیسهههیون انتخاب و تقویم و تعیین قی
 (.412:1 :1378مرکزى دانشگاه شرکت داشته است )اتحاد،  

 كتابخانه ساختمان. گشایش 2-2

مرکزى دانشهگاه تهران پس از   ۀ د کتابخان ی سهاختمان جد   1350  ر سهرانجام در روز اول مه 
 افت. ی ش  ی گشا   ، د ی که بناى آن طول کش   ، هفت سال 

 

 و مركز اسناد  یمركز ۀكتابخان ینما .10 یرتصو 

 

 و متشههکل از    ندنکتغییر مى  اعضههاى این کمیتهدر این سههال ،  کتابخانه  1359سههال گزارش  بنابر . 1
روشهنى )شهوند می  نسهبمراد صهادقىولى  و ندخت معاضهداسهماعیل حاکمى، عباس مافى و مهی

 .(213:  زعفرانلو، همان
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جاد  یح و فنى کتابخانه و براى ایشههرفت صههحیمنظور پ کتابخانه، بهش یپس از گشهها
، پات  1350ور  یهاى دانشهگاه، در شههردر امور فنى کتابخانه  رسهانیهماهنگى و خدمات

با همکارى و   ،عنوان مسهوول بخش فنى کتابخانه  ى، بهیکاینز، کتابدار متخصهص آمریمارت 
مرکزى و   ۀگزارش کتابخان)  ام شهدن اسهتخدیانتشهارات فرانکل  ۀمؤسهسهمسهاعدت مالى  

 (.120: 1352  مرکز اسناد،
خدمات    ة ادار مرکزى و مرکز اسهناد، متشهکل از سهه   ۀ سهازمان کتابخان   1351در بهمن 

 اول(.   )ر.ك: فصل  رسید ب  ی کتابدارى، خدمات اسنادى، خدمات سمعى و بصرى به تصو 

  اهدایی   رکتابىیو سهازماندهى انتشهارات غ  یدارنگهآورى،  ، براى جمع1353در سهال  
هاى فرهنگى و مؤسهسهات و مراکز داخل  ها و انجمنها، دانشهگاهها، وزارتخانهاز سهازمان

و نهام آن بهه شهههد  ر  یکتهابخهانهه دا  «مرکز اسهههنهاد»  ،مرکزى  ۀکتهابخهانهو خهارج از کشهههور بهه 
 گردید.مرکزى افزوده    ۀکتابخان

 گر اوراق و اسههنادى که از یها و دنامهو وقف  نیاممنظور حفظ فر ، به1354در سههال  
بردارى از اسهناد مملکتى و عمومى و ن عکسید اسهت و همچنیخى مفینظر مطالعات تار

ه  ی مدت پنج سهال ته ران بهین دانشهگاه تهران و سهازمان اسهناد ملى ایخى، قراردادى بیتار
 (.21: روشنى زعفرانلو، همان)  ن شدیو تدو

هها  ت آنیهکهه پس از انقالب فعهال  ،ههاى چنهد کتهابخهانهه، کتهاب1359و    1358در سهههال  
هزار  ش از پانزدهیب بین ترت یافت. بدیمرکزى انتقال    ۀبه کتابخان  ،ا لغو شهده بودیمحدود  

الههدى )کهانون پرورش فکرى کودکهان و نوجوانهان(،  بنهت  ۀههاى مهدرسهههکتهاب از کتهابخهانهه
نکلن و یآبراهام ل  ۀران، کتابخانیکزى اک مربان  ۀران، کتابخانیشههرکت ملى نفت ا  ۀکتابخان
مرکزى انتقال    ۀره به کتابخانیپزشهکى و امور فرهنگى دانشهگاه و غ  ةهاى دانشهکدکتابخانه

 (.213 :نسب، همانصادقى)  افتی

مجلس شوراى اسالمى،   ۀمصوب «اىف کتب مصادرهین تکلییقانون تع»  بر  ن بنایهمچن
صههورت شههرعى و ى که با نظر حاکم شههرع بهیها، کتاب1363بهشههت  یارد 31خ  یدر تار

ا در یادهاى منحله گردآورى شههده بود  یها و بنقانونى از افراد و مؤسههسههات و سههازمان
نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالى    ری، ز2  ةشمار ۀنیگنجبه عنوان   ،دست گردآورى بود
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قاتى  یتحق  یمرکز  اهن کتابیتا با ا  گرفتقرار  مرکزى دانشهگاه تهران    ۀار کتابخانیدر اخت
قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشههاد    ۀمجموع) دیوجود آعموم به  ةبراى اسههتفاد

 به شرح زیر است:تن این مصوبه م 1.(328 :1371اسالمى،  

 

 ی امصادره یهاكتاب  فی ن تكلیینون تعقا

21/3/1363 

 ران یا یاسالم  یجمهور

 ی اسالم یمجلس شورا

 
از افراد    یو قانون  یاکم شهرع به صهورت شهرعنظر ح که با  ییهاکتاب -واحده   ةماد

  ۀ جلسه   1462شهماره   ۀمنحله که به موجب مصهوب  یادهایها و بنو مؤسهسهات و سهازمان
ا در یشههده و    یران گردآوریا  یاسههالم  یانقالب جمهور  یشههورا  1359/ 1/ 26مورخ 

 ةرشهمانۀ  ین به عنوان گنجدانشهگاه تهرا یمرکز  ۀار کتابخانیاسهت در اخت یآوردسهت گرد
ک مرکز  یه هها  ن کتهابیرد تها بها ایگ ی( قرار میر نظر وزارت فرهنهگ و آموزش عهالیز)  2

 .دیبه وجود آ  یاستفاده عموم یبرا یقاتیتحق
  یامصادره شده یز کتب چاپیر آن( و نیاعم از نادر و غ)  یخط  یهاتابک   -1  ةتبصر

ادها اسهت و ینهادها و بن ریا سهایاد مسهتضهعفان و یار بنیها در اختکه در تهران و شههرسهتان
د حداکثر ظرف ینشهده اسهت با یآورانقالب جمع  یمزبور شهورا ۀتاکنون طبق مصهوب

 

مرکزى منتقل شهد که ابتدا در محلى به نام   ۀعظیمى به کتابخان ۀمجموع ،در جریان این اقدام مهم 1.
هایى با مهر دکتر حسن  ها کتابشد و در میان آنمى  نگهداریمرکزى  ۀکتابخان  2ة  ساختمان شمار

 ۀمؤسهسه  ۀمریکایى طهران، کتابخانآ  ۀانگلیسهى مدرسه  ۀفروغى، کتابخان  ۀاهلل دبیر، کتابخانذبیحملک، 
 Institutetion Adult Literary   ۀاوانسهههوف، کتهابخهانه  ۀوعظ و تبلیغ اسهههالمى، کتهابخهانه

International , Iranzamin Tehran International School  دیهده  دیگر  کتهابخهانهۀ  چنهد  و  
 مجموعه به هاآن  از  بخشهى  انتقال چگونگى  و گیرىتصهمیم نحوة  و  هامجموعه  این  دربارة.  شهدمى

 .نیامد دستبه دقیق اطالعاتى ،مرکزی  کتابخانه
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 ردد.دانشگاه گ   یمرکز  ۀل کتابخانین قانون تحو یب ایخ تصو یمدت سه ماه از تار
 ی کتب خط  نگهداریدانشهگاه موظف اسهت در حفظ و    یکتابخانه مرکز -2تبصهره 

اقدامات الزم را   یکتابدار یبا ارزش طبق اصههول فن  یاپز کتب چیاب و نیو کم  کمیاب
 .معمول دارد
انجام   ی د نظر ی صهالحه تجد   ی ها چنانچه در احکام مصهادره از طرف دادگاه   - 3تبصهره 

موظف  ی ن کتب رفع مصهادره شهود وزارت فرهنگ و آموزش عال ی از ا   ی رد و از قسهمت ی گ 
 د. ی ام نما سمت از کتب اقد ا استرداد آن ق ی ت صاحبان آن  ی ل رضا ی است نسبت به تحص 

از کتب    یکه فعالً قسهمت  یریوزمحل سهاختمان باشهگاه سهابق نخسهت  -4تبصهره 
ه موجود در آن به وزارت یوسهائل و اثاث  ۀیشهده اسهت با کل یدر آن گردآور یامصهادره

 د.گردیمنتقل م  یفرهنگ و آموزش عال
و مازاد   یراردانشههگاه تهران موظف اسههت از کتب تک یمرکز  ۀکتابخان -5تبصههره  

  یی هااز به کتابخانهیه را در صورت نیننموده بق  نگهداریش از سه نسخه  یمشمول طرح ب
 .دیت اهداء نمایب اولو یبه ترتشود  یبرده م که نام

 یاسالم  یک مجلس شورایشماره    ۀکتابخانه 1
 یمل  ۀکتابخانه 2
 مسجد اعظم در قم  ۀکتابخانه 3
 غات در قمیدفتر تبل  ۀکتابخانه 4
 در مشهد  یآستان قدس رضو   ۀکتابخانه 5
 یوزارت ارشاد اسالم  یعموم  یهاکتابخانهه 6

ت به مرکز  ییبها یضههاله اسههتعمار  ۀکتب ضههاله و اسههناد مربوم به فرق  ۀیکل  -6  ةتبصههر
 د.گردیمنتقل م یوابسته به وزارت ارشاد اسالم  یمدارك علم

کم یو   یشههنبه سهه روز دو  ۀواحد و شههش تبصههره در جلسهه  ةقانون فوق مشههتمل بر ماد
ب و در یتصهو  یاسهالم  یصهد و شهصهت و سهه مجلس شهورایکهزار و سه یبهشهت ماه  یارد
 ست.ده اینگهبان رس ید شوراییبه تأ 1363/ 3/ 21  خیتار
 

 ی اکبر هاشم
 ی اسالم یس مجلس شورایرئ
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 و مركز اسناد سردر كتابخانۀ مركزیتابلو  .11 یرتصو 

 

 





 

 
 
 

 3 فصل

 و تجهیزات ساختمان

 

 ختمان. سا1-3

 بنا مساحت . 1-1-3

متر   50/ 69×   50/ 80متر مربع است. ابعاد بنا   22000ربناى کتابخانه درحدود ی مساحت ز 
اول و    ۀ ن، همکف، طبق ی رزم ی که شهامل دو طبقه ز  دارد اسهت و سهاختمان کتابخانه نه طبقه  

های خطی ، نسهخه ات ی ن پنج طبقه که به مخازن کتاب، نشهر ی . ا اسهت پنج طبقه مخزن کتاب  
 ساخته شده است.  ، متر   36× 25صورت برج، با ابعاد  ارد به اختصاص د   ها نامه پایان   و 

 کتابخانه عبارت است از:  ۀطبقبناى نه 

 .سات کتابخانه اختصاص داردیمتر مربع، به تأس 1160با مساحت  : 2  نیرزمیز -

ن چمن مرکزى دانشهههگهاه  یمتر مربع، همکف زم 1160بها مسهههاحهت  : 1  نیرزمیز  -
شهههرقى و غربى مرکزى    هایابانیهاز ختر  پایینمتر    5/20و درحدود جمعهه(   )زمین نمهاز

 ر است:یهاى زدانشگاه است و شامل قسمت

  و  امینى  هتاالر عالماحد نشههریات،  وحفاظت و مرمت اسههناد و کتب خطی،    احدو 
،  ینمایشههگاه  سههالن،  2و    1های آموزشههی  کارگاه،  ها()تاالر همایش  افشههارایرج تاالر  
  نبار اها،  تپذیرایى از شههخصههی  تشههریفاتاتاق    تشههریفاتى،ها، ورودی ایشهم ورودى
 .های بهداشتیسرویسو   نمازخانه،  نگهباناتاق  ،  تجهیزات و  وسایل
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 و ابان جنوبى مسجد  یختراز  متر مربع، هم  5500ش از  یبا مسهاحت ب :همکف  ۀطبق -
ه رشههیدالدین  خواج  تاالر  ن چمن دانشههگاه قرار دارد و شههاملیمتر باالتر از زم 5حدود 
)تاالر    ن طوسهىیرالدیاالر خواجه نصهت   )تاالر مطالعات ایرانشهناسهی(،  اهلل همدانىفضهل

،  نویسهى فهرسهتواحد  آورى، فراهم  واحد، )مطالعه نسهخ خطی(  پژوهتاالر دانشنفیس(،  
 ةحوز،  یهه حسهههابوتسههه وبخش بهازگشهههت کتهاب    ،یهاننهابینها  واحهدا،  ههنهامههپهایهان  واحهد

و ورودى امینى    هعالمهاتهاق فرمهان تهاالر  روابط عمومی،    ،مهالی  امور  ری،داا  ، امورمهدیریهت
 و کمدهای نگهداری وسایل مراجعان.  ،نگهبانىورودى اصلى کتابخانه،    تاالر،

 

 مركزی  ۀاول كتابخان ۀپلکان طبق .12 یرتصو 

حان  ی، تاالر ابورمل سههرسههراى مرکزى، شههامترمربع  5212  مسههاحت با  :اول   ۀطبق -
تهاالر سهههیهدمحمهدعلى  ،  )تهاالر مرجع(  اقبهال الهوریتهاالر  ،  تهاالر علوم انسهههانی()  رونىیب

،  ههانهامههپهایهان  االر)تهاالر علوم و فنون(، تهاالر البرز )کتهابخهانهه پردیس البرز(، تهجمهالزاده  
 ،  زیراکس اسههکن و  بخش  ،آقایان  همطالع  االرت رسههانى،  انه و تاالر اطالعیمرکز خدمات را

 است.    داشتیهای بهسرویس  وفه وب
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 که  دارد  قرار  طبقه  دو در  مربع،  متر  980  ربناىیز  بامحلى    ،ن طبقهیدر ضهلع شهرقى ا

این قسهمت، تاالر    در طبقه اول اسهت.    شهده  نىیبشیپ  طبقهمین  صهورت به آن دوم  طبقۀ

وجود دارد و در طبقهه دوم مخزن منهابع چهاپی  یهک کهارگهاه آموزشهههی    هها ومطهالعهه خهانم

های  و سهرویس  ، چند اتاق کوچک با کاربردهای مختلفویاسهازیغیرکتابی، اسهتودیو گ

 .واقع استبهداشتی  

  و  اسهتادان دانشهگاه  قیاق انفرادى براى مطالعه و تحقات   35در این محل    ،در گذشهته

در حال    که  وجود داشهتها  لمیکروفیم و  هاى عکسهىنسهخهنگهداری    برایاتاق بزرگی 

با هدف گسهترش    1388  در سهال افته اسهت.  حاضهر به منابع چاپی غیرکتابی اختصهاص ی

یک تاالر برای    در آن محل و  اول تخریب شهد  ۀهای انفرادی طبقفضهاهای کتابخانه اتاق

کهه بعهدهها بهه تهاالر مطهالعهه خواهران    پژوه(تهاالر دانشبها عنوان  )ههای خطی  نسهههخهه  ۀطهالعهم

های  سبرای تشهههکیل کالدسهههتگاه کامپیوتر   20گنجایش   با  یک کارگاهو    تبدیل شهههد

   شد.اخته  آموزشی س

سهاتى اسهت و ورودى مسهتقلى از یهاى تأسهدوم: محل قرار گرفتن دسهتگاه  ۀطبق -

 ات واقع است.  یادب  ةدانشکد  یابان شرقى دانشگاه و جلویخ درشرق بنا دارد که  

هاى  کتاببخشی از مجموعۀ  به    1،متر مربع  900(: به مساحت  3 سوم )مخزن  ۀطبق  -

 اختصاص دارد.بل امانت  اقچاپى فارسى و عربى  

های  ها و عکس میکروفیلم های خطی، نسههخه شههامل گنجینه  (:  4چهارم )مخزن    ۀ طبق   - 

 . است های چاپ سنگی، گنجینه اسناد تاریخ دانشگاه تهران، و موزه کتابخانه  تاریخی، کتاب 

در سههال    .در این مخزن قرار داشههتن کتابخانه  یهاى الت کتاب  ۀمجموعدر گذشههته  

های  نسهخه  مجموعۀ ،3و مخزن    کتابخانهتاالرهای  برخی به   مجموعهل این نتقابا ا  1392

به و مجموعه کتابهای چاپ سهههنگی کتابخانه  های تاریخی  عکسها و میکروفیلمخطی، 

 .این مخزن منتقل شد
 

ن مسههاحت یمتر اسههت و بنابرا   25×   36ه در باال اشههاره شههد ابعاد برج مخازن کتابخانه  چچنان .1
 گر است.یکدیمتر مربع و برابر با  900ک از مخازن کتابخانه  یهر
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اختصههاص دارد و در ن  یات ادوارى الت ینشههربه این مخزن  (:  5پنجم )مخزن    ۀطبق -

های التین قابل  کتاب، 3عه مجموعه و کمبود فضها در مخزن  ، به دلیل توسه1398زمسهتان  

 امانت کتابخانه به این مخزن انتقال یافت.

و  انتشههارات دانشههگاه تهران  ،  هانامهداری پایانویژه نگه(:  6شههشههم )مخزن    ۀطبق -

 اهلل محمدی گیالنی است.  کتابخانه اهدایی آیت

در این مخزن  اصهههغر حکمت علی  ، مجموعۀ اهداییهانامهپایانبه جز   ،در گذشهههته

مستقر بود و تابلویی با عنوان »مخزن علی اصغر حکمت« داشت، سپس این مجموعه در 

ههای ویژه )تهاالر نفیس( منتقهل  ههای کمیهاب و مجموعههبهه تهاالر ویژه کتهاب  1380سهههال  

درسهی آموزش و کتابهای    ،منابع چاپی غیرکتابی )با عنوان اسهناد و مدارك(همچنین   شهد.

به همه آنها    1392  در سهال   شهدند کهمی  نگهداریر این مخزن  دنیز  ها  نقشههورش، و پر

ها  نامه به پایان 6ل شهدند و مخزن  قتاول کتابخانه من  ۀای در ضهلع شهرقی طبقمخزن ویژه

 اختصاص یافت.  

مجلدات صهههحافی  این مخزن به نگهداری    1356از سهههال  (: 7هفتم )مخزن    ۀطبق -

داشهته اسهت که پس از سهاخته شهدن  صهاص  سهى و عربى اختات ادوارى فارینشهر  ةشهد

های صهحافی شهده مجالت به ، دوره1398مخزن نشهریات در زیرزمین کتابخانه در سهال  

 .آن مخزن منتقل شد

 هاى بناویژگى . 2-1-3

 موارد زیر اشاره کرد: توان به  های کلی بنا می از جمله ویژگی 

ها  ها از هم مطابق سفارش ستون  ۀو فاصلبندى این بنا با بتن مسلح است  استخوان( 1

براسهاس    Elsworthمربوم به  ةو نظریات سهازمان فرهنگى یونسهکو و متخصهصهان خبر

که در فواصههل کوچک    شههدهبینى  اى پیشگونه ها انتخاب شههده و بههاى کتابقفسههه

ى )آب و فاضهالب و تهویه و جریان برق ضهعیف و قوى( و وسهایل  هاى تأسهیسهات پایه

 اند.ى طبقات )پله و آسانسور و مونت لیور( قرار گرفتهارتباط
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 مركزی  ۀكتابخانوم دكتابخانه از فراز پشت بام طبقه  برجنمای  .13 یرتصو 

اى اسهت که تمام  گونههاى تأسهیسهاتى در این سهاختمان بهبندى پایهطرز تقسهیم (2

 در اختیار داشهته باشهند و توانند به آسهانى تأسهیسهات مورد لزوم را در  هاى کتابخانه مى قسهمت 

 در سیستم تأسیسات کتابخانه ایجاد کرد.را  توان تغییرات الزم  راحتى مىصورت نیاز به
 بینى شده است تا در ها و آسانسورهاى ارتباطى طبقات در مرکز مجموعه پیشپله  (3

هاى  ن پلهیه کرد. همچنیبتوان سهاختمان را تخل  سهریع و آسهان  ،سهوزىمواقع خطر و آتش
نظر گرفته   ز در خارج سههاختمان و در قسههمت شههرق برج مخزن کتاب دریاضههطرارى ن
 شده است.

رند و  یگى الزم را از سههقف مىیروشههنا  ،انداول قرار گرفته  ۀطبقى که در یتاالرها (4
ى مختصهههر در نماهاى جانبى )جنوب و شهههمال(  یعى و روشهههنایطب  ۀیهتهون  یبراى تأم
گونه   یغربى بنا کامالً بسههته اسههت و هنماى اسههت.   شههدهه  یهاى کوچکى تعبپنجره
 نظر گرفته نشده است. ن قسمت بنا دریاى در اپنجره
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ن  ی مصهنوعى تأم  نور  قیها از طرى آنیها کامالً بسهته اسهت و روشهنامخازن کتاب (5
نى  یبشیپاى،  صههورت شههبکهبه  ،هاى کوچکىپنجرهعى، یطب  ۀیتهوشههود و فقط براى  مى
 است.ه  شد

م شهده اسهت  یاى تنظگونهو طرح سهاختمان کتابخانه به دارددى ه سهه وروکتابخان (6
  سهطح اسهتفاده شهده و ورودى اصهلى کتابخانه که همهاى موجود  که از اختالف سهطح

فاتى و رسهمى کتابخانه  یدانشهگاه قرار دارد از ورودى تشهر  مرکزىشهرقى و غربى   ابانیخ
تر از  نییشهمال سهاختمان که پادر   هاشیدر قسهمت جنوبى سهاختمان و ورودى تاالر هما

 .استز  یمتما  ن کتابخانه قرار دارند کامالًیریز  ۀطبقو در   کفهم  ۀطبق
ها و  نظر گرفته شهده اسهت و پى صهورت قائم در  کتابخانه به  سهاختمان ۀتوسهع (7
اى طراحى شههده اسههت که مخازن آن تا نه طبقه قابل گسههترش اسههت و گونه ها بههیپا
 .(32: ب1354)افشار،    ون جلد کتاب رساندیلیک میش کتابخانه را به یتوان گنجامى

پنج تهاالر آن  کهه  اسهههت  االر  تهدارای چههارده  مرکزی در حهال حهاضهههر  کتهابخهانهه    (8
در اهلل، ابوریحهان بیرونی، اقبهال الهوری، جمهالزاده و عالمهه امینی(  )رشهههیهدالهدین فضهههل

سههت.  ولیه کتابخانه دیده شههده اوجود داشههته و در معماری اابتدای تاسههیس کتابخانه  
های مختلف سهاخته شهدند که  ل( به شهک1398-1378های بعد )تاالرهای دیگر در سهال 

 د آمد.  خواه  در بخش خدماتشرح آنها  

 های نوسازی كتابخانه طرح  .3-1-3

اقدامات زیادی برای  تاکنون    کتابخانۀ مرکزی سهال فعالیت مداوم سهاختمان  پنجاه  در طول  
انجام شهده اسهت که در این قسهمت  ایجاد فضهاهای جدید در کتابخانه  ان و  سهاختم نوسهازی  
 شود.  ها اشاره می ترین آن به مهم 

 و فضاهای بیرونی  ساختماننوسازی نمای  .1-3-1-3

در فهرسهت آثار ملی کشهور به   1378بناها و محوطه دانشهگاه تهران در سهال  که جا ن از آ   
کاری در سههنگ   و   ی بیرونی نوسههازی نماها و  مرمت  های  برنامه  ۀ هم ثبت رسههیده اسههت  
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طی ،  1390در سههال  باید با تأیید این سههازمان به انجام برسههد. بنابراین کتابخانه،  ها،  بدنه 
های دانشهگاه  و نیز کارشهناسهان امور سهاختمان   میراث فرهنگی   ة جلسهات متعدد با نمایند 

ای  ه برای نوسهازی نم موفق به کسهب اجاز (  های عمرانی و پشهتیبانیکل طرحاداره  )بعدا 
 کتابخانه شد.  

 ( 1392 )سال یدر حال بازساز ۀ مركزی كتابخان ینما .14 یرتصو 

اقدامات زیر انجام  تاکنون برای بازسهازی نمای سهاختمان و فضهاهای بیرونی کتابخانه  
 شده است: 

 ورودی کتابخانه    در های فضای جلوی  ساخت کاشی  •

و پس از  ان سههفارش داده شههد اصههلی آن در اصههفه   ة به سههازند ها  سههاخت کاشههی 
 های مورد نیاز  تصویربرداری و ساخت کاشی 

 فضای جلوی در ورودی کف  بازسازی دیواره و   •

   یضلع شمال غرب  ینما  یسازباز •
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   یضلع شمال شرق  ینما  یبازساز •
  یجنوب  ینما  یو بازساز  ریتعم •

  اثر طوفان خراب شده بود( برکه  طبقه هفتم )  یغرب  ینما  یبازساز •
 (شیشهصد )اول ساختمان    ۀطبق  رینورگ  یهاشهیش  ۀیکل  یبازساز •
 هفتم و  طبقات اول   بامپشت  زوگامیاترمیم   •

 نما در محوطه جلوی در ورودیساخت آب •

   ساختمان  غربی  بازسازی نمای ضلع •

 های نمای بیرونیتعمیر کاشی •

 فضاهای داخلی  نوسازی  .2-3-1-3

هر سههال  و    آغاز شههد   1372  از سههال   کتابخانه   فضههاهای داخلی   وگسههترش   کار بازسههازی 
و سههاخت فضههاهای جدید در کتابخانه انجام شههد که در زیر به   نوسههازی اقداماتی برای  

 شود: ترین آنها اشاره می مهم 
دیوارهای ساختمان  و عقب کشیدن  های بزرگ ضلع جنوبی ساختمان  بالکن حذف   •

 برای گسترش فضای داخلی کتابخانه  کتابخانه  

دار  ای قفل های ویژة شهیشهه با قفسهه خانه  شهرقی کتاب ضهلع جنوب  در سهاخت تاالری   •
    )تاالر نفیس( های ویژههای کمیاب و مجموعهبرای نگهداری کتاب

 بازسازی تاالر عالمه امینی •

  کتابخانه ورودیاتوماتیک در  رنصب د •

 کارکنانساخت آبدارخانه در طبقه همکف برای   •

 سازی آسانسورهای کتابخانهبازسازی و ایمن •

 کاذبهای  های برق فرسوده در داخل سقفی سیمبازساز •
  ساختمان  کیسپت  یهاهچا  یو بازسازها  ریتعم •
که ابتدا    تاالریک سهاخت  های کوچک نیم طبقه شهرقی سهاختمان و تخریب اتاق •

 .سپس به تاالر مطالعه آزاد تبدیل شد ،رسانی بخش نسخ خطی بودویژه خدمات
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رسههانی  سههپس به تاالر ویژة خدماتها در طبقۀ همکف که سههاخت اتاق روزنامه •
 خطی اختصاص یافت  بخش نسخ

با در نظر  )  ها، جنب تاالر همایشدر زیرزمین  یبهداشههت  هایسیسههروسههاخت   •
 (معلوالن  طیگرفتن شرا

 ساخت اتاق شورا در طبقۀ همکف •

 ساخت یک کارگاه آموزشی در طبقۀ اول  •

 زیرزمیندر  2و   1  آموزشی کارگاهدو ساخت   •

 قۀ اول های بهداشتی طببازسازی سرویس •

 نفر در زیرزمین   133ها با گنجایش  ساخت تاالر ایرج افشار ویژه برگزاری همایش  •

 آرشیوی منابع و آثارهای خطی و نسخه  نگهداریبرای   4ن  زبازسازی مخ •

 کتابخانهدر زیرزمین ساخت تاالر و مخزن ویژة نشریات   •

 ساخت بوفه در طبقه اول  •

 و مركز اسناد  ساعت كتابخانه مركزی . 4-1-3

نماى بیرونى شههمالى و جنوبى برج کتابخانه دو سههاعت   فراز کتابخانه مرکزی بررویبر 
به ،  1353در سههال   ( 1359-1271)اصههغر حکمت بزرگ دیوارى نصههب اسههت که على

دانشهگاه تهران، به دانشهگاه اهدا   بنیادچهلمین سهال   یادبود به،  شهاننصهب ههزینهمراه  
  1353  ماهدوم اسهفند ۀسهوى برج کتابخانه در نیم ین هدیه در دوگیرى اکرده اسهت. جاى
 .(1354  استاد ممتاز به دانشگاه تهران،  ۀهدی)  به پایان رسید

 نویسد:  می  نین به دانشگاه چ   اصغر حکمت و اهدای ساعت علی  ة افشار دربار ایرج  استاد  

آورد به    »در سههنین آخر عمر که نزدیک نود سههال شههده بود، یک سههاعت بزرگ دیوارکوب 
تقدیم بکنم تا به برج کتابخانۀ  خواهم این ساعت را به دانشگاه  دانشگاه تهران و گفت من می 

مرکزی دانشههگاه نصههب شههود و دانشههجویان و دیگران از زمان اطالع پیدا کنند. ما با کمال 
ذیرفتیم و نصهههب کردیم. مرحوم حکمت را هر دو سهههه ماه یک بار تشهههکر ارمغان او را پ 

چرا با این  آمد. یک بار از او پرسهیدم جناب آقای حکمت   با سهختی به کتابخانه می دیدم. می 
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آورید؟ اگر کتابی، چیزی الزم اسههت، تلفن بفرمایید تا بفرسههتیم.  همه زحمت تشههریف می 
 (. 438:  1383  افشار، کند یا نه.« ) می آیم ببینم این ساعت درست کار گفت: نه، می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یکنزد یاز نما  ینۀ مركز بخاكتاساعت  .15 یرتصو 

   تزئینات داخلی . 5-1-3

 ها كتیبه .1-5-1-3

هفهت تهابلو کتیبهه در کتهابخهانهه مرکزی وجود دارد کهه همگی در هنگهام تهاسهههیس کتهابخهانهه  
 اند:  طراحی شده

بر دیوار سهههمهت راسهههت ورودی  مرکزى    ۀ نهام اههداکننهدگهان کتهاب بهه کتهابخهانهکتیبهه   ( 1
 : گیرد را دربرمی   9913  -   1329  های سال است و  م  نا   29کتابخانه نصب شده و شامل  
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 مركزى ۀهاى كتاب به كتابخان اهداكنندگان مجموعه .  2جدول  

 سال اهدا  نام اهداكننده

 1329 ه سیدمحمد مشکو 

 1346 حسنعلى غفارى 

 1347 محمد عبده

 1348 زاده ایرانشهر کاظم

 1349 یحیى مهدوى 

 1350 آقاحکمت آل

 1350 سىخاندان سعید نفی

 1351 عبدالحسین راجى 

 1352 سیدجالل جزایرى 

 1352 محمود حکیمى )افخم نظام(

 1352 خاندان حاج شیخ على اردکانى 

 1354 سیدمحمدعلى جمالزاده 

 خاندان محمدعلى سدیدالسلطنه
 )توسط هوشنگ ستایش( 

1354 

 

 1354 خانبابا طباطبایى نائینى 

 1355 خاندان محمدعلی فرهنگ اردکانی

 1355 منوچهر بزرگمهر 

 1355 منوچهر اقبال

 1364 کاتوزیان ناصر 

 1369 حافظ فرمانفرمائیان
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 1396 اهلل محمدی گیالنیآیت 

 1396 بابایی غالمرضا علی

 1396 رجبعلی لعل خمسه 

 1396 علی الریجانی

 1397 حسن تاجبخش 

 1398 محمود حجت

 1398 منوچهر سالور قاجار 

 1399 ده خویی زاعلی رضا

 1399 سیداسماعیل موسوی زنجانی 

 1399 حائری یزدی مهدی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمركز ۀنام اهداكنندگان كتاب به كتابخان كتیبه .16 یرتصو 

ههاى دانشهههگهاه تهران، بر دیوار ههاى دانشهههکهده اههداکننهدگهان کتهاب بهه کتهابخهانهه نهام    ه کتیبه( 2
  1354  - 1320  های ل و سها اسهت  نام    11ورودی کتابخانه نصهب شهده و شهامل  سهمت چپ 

 :. گیرد دربرمی را 
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 هاى كتاب به دانشگاه تهران اهداكنندگان مجموعه .3جدول 

 سال اهدا  نام اهداكننده
 1310 (علوم سیاسى ۀمدرس)صاحب نسق 

 1324 ( علوم و حقوق سیاسى ةدانشکد)محمد مصدق 

 1333 ( علوم و حقوق سیاسى  ةدانشکد )مجید آهى 

 1338 (نامه  غت ان لسازم) اکبر دهخداعلى

 1339 ( ادبیات و علوم انسانى ةانشکدد )حمید سیاح 

 1339 ( ادبیات و علوم انسانى ةدانشکد)فاطمه سیاح 

 1339 ( ادبیات و علوم انسانى ةدانشکد)خاندان فرمانفرماییان 

 1340 (دانشگاه تهران )اصغر حکمت على

 1344 ( نسانىادبیات و علوم ا ةدانشکد) جواد امام جمعه کرمان

 1350 ( کشاورزى ةدانشکد)بخش هادى دولو تاج

 1354 ( پزشکى پهلوى ةدانشکد)دکتر صادق پیروز عزیرى 

 
مرکزى و    ۀهاى مهم کتاب به کتابخانها و مؤسهسهاتى که مجموعهنام دولت» ( کتیبه3

سهرسهراى همکف نقش بسهته  ی  وارهانیز بر یکى دیگر از دی  «اندمرکز اسهناد اهدا کرده
 :استنام    17  و شامل  است
دولت پادشهاهى هند؛ دولت جمهورى سهوسهیالیسهتى لهسهتان؛ دولت جمهورى فرانسهه؛   

انتشههارات فرانکلین؛ دولت    ۀ امریکا؛ شههوراى فرهنگى بریتانیا؛ مؤسههسهه  ة دولت ایاالت متحد 
انتشهارات    ۀ ت پادشهاهى هلند؛ انجمن کتاب؛ مؤسهسهاتحاد جماهیر شهوروى سهوسهیالیسهتى؛ دول 

خطى(؛ دولهت کهانهادا؛    ۀ عمومى گرگهان )مجموعه  ۀ د؛ کتهابخهانهر؛ دولهت جمهورى هنهامیرکبی 
دولت امپراتورى ژاپن؛ دانشهگاه اسهکندریه )مصهر(؛ دولت جمهورى فدرال آلمان؛ دانشهگاه  

 کابل افغانستان. 

هدایاى  »ین کتابخانه نصهب اسهت که بر دیوار تاالر نمایشهگاه در زیرزمای  هلوح(  4 
 دهد:را نشان مى  «به دانشگاه تهرانغیرمنقول نیکوکاران  
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 هدایاى غیرمنقول نیکوكاران به دانشگاه تهران. 4جدول 

 1333 السلطنه(محمدعلى نظام مافى )نظام  ،آباداراضى جنت 

 1340 باشى(محمود بهرامى )منشى ،بیمارستان بهرامى و رقبات مربوم به آن

 1344 نگلنار فرمانفرماییا ،زمین براى ایجاد باغ نباتات

 1346 احمد الجوردى ،ساختمان خوابگاه کاشان در امیرآباد

 1346 تقى بهرامیان ،ساختمان خوابگاه یزد در امیرآباد

 1346 حسین همدانیان ،ساختمان خوابگاه اصفهان در امیرآباد

 1351 محسن مقدم  ، ساختمان بیرونى و اندرونى به انضمام مجموعه آثار باستانى و هنرى 

ها و رقبات حمود افشار یزدى مشتمل بر باغ و کتابخانه و ساختماندکتر م  موقوفات
باسهتانشهناسهى و چاپ کتاب و   ۀدهخدا و مؤسهسه  ۀسهازمان لغتنام ةوابسهته براى اسهتفاد

 حمود افشار یزدىفرهنگى دکتر م  ساختمان کانون

1352   

 1352 گرانتویولوپالژى ،مسکونى  ۀخان

 1353 صادق فاتح یزدى ،یرآبادساختمان خوابگاه دختران در ام

هما و   ،سههاختمان بخش روانى در بیمارسههتان روزبه به یادبود حسههین نوشههیروانى
 حمید نوشیروانى

1354 

 1354 سهرابىمنیرو  ، پزشکى ةساختمان براى بخش سرطان به دانشکد

 1354 الملوك مصطفوى رجالىاقدس  ،موقوفه  ۀیک باب خان

دارالفنون( تا    ۀ)تأسهیس مدرسه  1220از سهال  که    «هرانسهالشهمار دانشهگاه ت »  هوحل(  5
  ۀ در تاالر نمایشههگاه کتابخان گیرد را دربرمیپزشههکى(    ه)تأسههیس مرکز علوم پای  1352

که  (  56:  ب1354افشهار،  )  کتابخانه، نصهب اسهتدر جنوبى ، نزدیک  رکز اسهنادمرکزى و م
 بخشى از آن از بین رفته است.

برروی دو لوحه روبروی هم ابخانه  ی زیرزمین کتکه در سهرسهرا  لوحه  دو ( بر روی6
اسهبت گشهایش سهاختمان  که به مننصهب شهده اشهعار زیر از محمدعلی ریاضهی یزدی  
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، به خط خوش و اسههتادانۀ محمد  سههروده اسههت(  1350انۀ مرکزی، با ماده تاریخ )کتابخ
 (.55-54ب: 1354)افشار،   نقش بسته استاحصایی  

جههاه  گهردون  بهنههای  ههمههایهون   ایهن 
 

دانشهههگهاه یه ز   ب و فر و شهههکوه 
 شهههایگهان گنج جهاودانهۀ مهاسهههت 

 
مهاسههههت  کتهابخهانهۀ  دانش   کهاخ 

انههدیشههههه  بهیهنهشنهور  و   ههها ههها 
 

تهحهقهیهق  پهژوههشبهرق   ههها ههها، 
روی    نههور  از  زمههانپههلههی   مههوج 

 
گههذران   سهههرکهش  لهغهزان   مهوج 

 بهایهدت زین پهل زمهان بگهذشهههت  

 

 تها ببینی بهه رفتگهان چهه گهذشهههت 

نی   سههههترفتگهان را بهه تن روانی 
 

 ای، نشههانی نیسههتشههبحی، سههایه  
 لیک انفاس قدسههشههان اینجاسههت 

 
 جانشهههان در کتابشهههان پیداسهههت  

  *** 

قههرآنههش  و  کههائههنههات   سههههرور 

 

بهود    خهود  خههدا   نهگهههبههانهشکههه 

 شهههاهنهامهه، حمهاسهههۀ شهههاههان  
 

 کهه بود شههههاهکهار شهههعر جههان  
بههی  دریههایههی مههثههنههوی   کههرانههه 

 
ههمهتههایهی   دههر  بههه  نههدارد   کههه 

 او   سهههعهدی و منشهههآت چون زر 
 

او   گهوههر  گهنهج  و  عهطههار   شهههیهخ 
 حهافظ و آن سهههرود پهاك بهشهههت 

 
 کهه فرشهههتهه فراز عرش نوشهههت  

 *** 
بشهههر  روح  غهذای  ای  کتهاب   ای 

 
پههیههغههمههبههرمههعههجههز     جههاودان 

جههاویههدان  فهروغ  ای  کهتههاب   ای 
 

جههان   مهعهبههد  چهراغ   آسهههمههانهی 
 هی  گنجی گرانیها چو تو نیسهههت 

 
 نما چو تو نیسههتهی  جامی جهان 

از  فضهههیهلههت  بهیه در  نههدانهم   شیهن 

 

 کهه خهدا در کالم عرشهههی خویش  

 بهه کتهاب و قلم خورد سهههوگنهد  
 

بهلهنههد  مهقههام  چهنهیهن  بهر   آفهریهن 
 بهاش جهاودان میتها جههان هسهههت   

 

مههی  امههان  در  دهههر  بههد   بههاشوز 

  *** 
 ............................   ............................ 

 ............................  ........... ................. 
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 ............................   ............................ 

 ............................   ............................ 

 سهههال تهاریخ را »ریهاضهههی« گفهت

 

 گردش مهاه دیهد و گوهر سهههفهت 

بهود   جههاودانههه  کههه  دانهش   گهنهج 
 

بهود«  کهتههابهخههانههه  ایهن  از   »گهوههر 
  

حکیم فردوسهى    ۀبیتى از شهاهنامبا اى از کاشهى معرق کتیبه  ،بى کتابخانهدر جنوبر سهر (7
 است:    شدهصب  ن

 ز نیکو سهههخن بهه چهه انهدر جههان
 

مههههان   و  کههههان  از  آفهریهن   بهراو 
 

   ا هتابلو .2-5-1-3

 مرکزى در سرسراى همکف؛  ۀساختمانى کتابخان  ۀدو تابلو از نقش  (1

  «سهال تأسهیس دانشهگاه تهران و هشهتادمین    دمینداشهت هفتاتمبر گرامی»  ویتابل( دو  2
داشههت شههصههتمین سههال تأسههیس کتابخانۀ مرکزی و و »تمبر گرامی  1393و   1383
از شههرکت پسههت جمهورى اسههالمى ایران، که به امضههاى ریاسههت    1388اسههناد«   مرکز

 .جمعى دیگر رسیده استرئیس دانشگاه و جمهورى و 
اصهطخری، متعلق به قرن هفتم  الک  و مم  مسهالکنقشهه نسهخه خطی   13تابلو از    13(  3

 کتابخانه مرکزی، در سرسرای طبقه همکف کتابخانههجری، محفوظ در 

 ها  سردیس .3-5-1-3

اند  که بیشهتر آنها در طبقه همکف مسهتقر شهدههاى موجود در کتابخانه  سهردیسمجموعه  
 . ها توضیح داده شده استدر قسمت مجموعهو 

 ه تهران  دیس دانشگاح گسترش پرماكت طر  .4-5-1-3

 شود.نگهدارى مى  اول   ۀدر سرسراى طبقاین ماکت  
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 دستگاه قدیمی چاپ .5-5-1-3

که اسهماعیل دمیرچی، پیشهکسهوت صهنعت    یک دسهتگاه قدیمی چاپ در طبقه همکف
 چاپ و نشر، به کتابخانه مرکزی اهدا کرده است.  

 . تجهیزات2-3

ترونیکی، تجهیزات  ت فنی و الک شهههامهل تجهیزا ،  ۀ مرکزی تجهیزات کتهابخهانهبخشهههی از  
   به قرار زیر است:   ای و تجهیزات عمومی کتابخانه 

 و الکترونیکی تجهیزات فنى. 1-2-3

 سرور 5 •

• 4 ups برای تنظیم برق سرورها( برق ذخیره( 

 سوی  شبکه بی سیم یا وای فای 34 •

 دستگاه اسکنر کتاب و نشریه 5 •

 دستگاه اسکنر میکروفیلم 1 •

 مسطح  دستگاه اسکنر 6 •

 کارکنان  ةهای کتابخانه برای استفاددستگاه رایانه در بخش 110 •

 انه در سرسراها برای جستجوی کتابدستگاه رای 20 •

 موزشیهای آدستگاه رایانه در کارگاه 20 •

 هانامهپایان  ۀدستگاه رایانه در تاالر مطالع 50 •

 رسانی برای استفاده از اینترنتدستگاه رایانه در تاالر اطالع 50 •

 پتالب 6 •
 دستگاه چاپگر 15 •

 دهیپرینتر امانت 6 •

 برنامه آذرسا  پرینتر چاپ بارکد  1 •

 پرینتر چاپ لیبل برنامه آذرسا  1 •



 مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران  كتابخانۀ  /100

 دستگاه زیراکس 2 •

 سیمبارکدخوان با  13 •

 سیمبارکدخوان بی  3 •

، سهیسهتم ترجمه همزمان به تورتجهیزات سهمعى و بصهرى، از قبیل ویدئو پروژک •
 امینى  هتاالر عالم ى درچهار زبان خارجى و خدمات تصویردار

 ی آموزشیهادستگاه ویدئو پروژکتور در کارگاه 6 •

 ای . تجهیزات كتابخانه 2-2-3

  2200قفسهۀ کتاب چوبی،   840ای موجود در کتابخانۀ مرکزی، شهامل:  تجهیزات کتابخانه 
  ،به تفکیک تاالرها و مخازن  مطالعه  میز   445  ، مطالعه   برای   صندلى   800ی،  کتاب فلز   قفسۀ 
 دول زیر است: رار ج به ق 

 ای. تجهیزات كتابخانه 5جدول  

میز  محل
 مطالعه 

صندلی  
 مطالعه 

قفسه  
 فلزی

قفسه  
 چوبی 

قفسه  
 كوتاه

 45 258 1 75 27 تاالر مرجع
 62 108 ---  30 12 شناسیتاالر ایران

 52 360 76 192 95 ادبیات و علوم انسانیتاالر 
 77 150 ---  175 28 تاالر علوم و فنون

 های كمیابكتاب تاالر
 های ویژهو مجموعه 

4 24  --- 12+159 
)دردار 

 ای(شیشه

75 

  33  22 8 تاالر البرز
 2 32 ---  9 3 های خطی نسخه   ۀ تاالر مطالع 

 ---  118 ---  119 116 تاالر نشریات

 ---  ---  ---  50 50 هانامهتاالر پایان

 --- --- ---- 50 50 رسانیتاالر اطالع
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 ---  ---  548 5 4 چاپی( هایب)كتا 3مخزن  

 ---  ---  540 10 5 )نشریات التین( 5مخزن  

 ---  ---  320 24 8 ها(نامه)پایان 6  مخزن

 ---  ---  600 15 7 ( ها )روزنامه   7مخزن 

 ---  ---  151 12 3  منابع چاپی غیركتابیمخزن  

 ---  3 ---  10 7 نابینایان واحد 

 ---  -- - ---  170 56 هاخانم تاالر مطالعۀ

 ---  ---  ---  96 20 تاالر مطالعه آقایان  

 تجهیزات عمومى  .3-2-3

   نمایشگاهی یترینو 30 •

 نگهداری وسایل مراجعانبرای  کمد  900 •

 یتحفاظ  تجهیزات  .4-2-3

 حریق  مسیستم اعال •

  1397ها تالش و پیگیری مدیران کتابخانه، سههرانجام در خرداد ماه  پس از سههال 
ی حریق کتابخانه اختصهاص داده دازی سهیسهتم اعالم و اطفاانبودجه الزم برای راه
سهیسهتم اعالم حریق نصب شد و سیستم اطفای حریق در   1398شهد و در دی ماه  

 دستور کار قرار دارد.

 نگارش زمان یقشرکت دق  یهمکارسیستم سنجش پایش محیطی، با  •

 گاه دیدما و رطوبت با د  یزانشهامل ثبت م  یطی،مح  یطمنظم شهرا  یشو پا  یبازرسه
  یط شهرا  یجادا  یبا هدف اصهل  یطیراهبرد مح یک  یو اجرا  یهاسهاس ته  ی،حفاظت

  یه . با تهاسهت  یاآثار کتابخانه  یاسهتاندارد برا  یطو منطبق بر شهرا  یدارپا  یزیکیف
به    یدنرسه  یبرا  توانیم  موعه،مج  یطیمح  یطموجود شهرا یتاز وضهع  یریتصهو
  یتاالگر شهامل د یالگرزآ یسهتممنظور سه ین. بدیزی کردرمطلوب برنامه یتوضهع
 ین به صورت جدول و نمودار و همچن  یوترها و انتقال آنها به کامپ ضبط داده  یبرا
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مخزن    ،کتابخانه  و مرمت  شههناسههیواحد آسههیبدما و رطوبت در   یسههنسههورها
کتهابخهانهه    یهاته نشهههرینهگنج  ینو همچن  یمیقهد  یههاو عکس  یخط  ههایهنسهههخه
 .یدگرد  یو مرکز اسناد نصب و راه انداز  یمرکز

 گیت امنیتی 6 •

 دوربین 85، با مداربستهسیستم دوربین  •

از یهک    ،منهابع موجود  کنترل   ایمنی  و  تظهابهه منظور حفه  1388از ابتهدای مهرمهاه  
ها و اسهتقرار  در کتاب  مغناطیسهی  هاینصهب تگ، شهامل  ایکتابخانهامنیتی    سهیسهتم
اده شهههد تفهاسهههورودی اصهههلی کتهابخهانهه  و در ورودی تهاالرهها  ههای امنیتی  گیهت

  .(105  :1383، )خسرویان
کتابخانه به سهههیسهههتم و مخازن    موجود در تاالرها   های چاپی کتهابخهانه، کتهاب   کلیهه 

این  .  ( 105  : 1383، اند )خسهرویان امنیتی )حسهگرهای مغناطیسهی( تجهیز شهده کنترل  
دادن   امانت   در هنگام   ها کتاب تگ  مناسههب برای امانت کتاب اسههت و    سههیسههتم 
 . شوند می سازی  ر هنگام بازگشت مجدد فعال و د   شوند می غیرفعال  

 
 
 



 

 
 
 

 4فصل  

 نیروی انسانیمدیریت و 

 
 

 . مقدمه1-4

باشند باز هم مؤلفه   ی کتابخانه پربار و غن   یک   های و مجموعه   یزات هر چقدر امکانات، تجه 
را دارد. مؤسهسهان کتابخانۀ    ی کتابخانه نقش اسهاسه یک   یی و شهکوفا   یایی در پو   ی انسهان   یروی ن 

  یروههایکتهابخهانهه تالش کردنهد از ن   ین ا   یهت فعهال   ین آغهاز   ی ی و مرکز اسهههنهاد از روزهها مرکز 
ص و مهارت حرفه  یر، بهره برند. بدون شهههک تدب   ری کتابدا   ة متخصهههص حوز    ایتخصهههّ

  ۀفظ واشههاعح   ی، سههازمانده  ی، آن در کار گردآورد   یت موفق   ۀ مجموعه الزم   یک کتابداران  
 اطالعات در کتابخانه است.  

کتهابخهانهه    یندر ا  یهادیمهداوم کتهابخهانهۀ مرکزی کتهابهداران ز  فعهالیهت  ههاطول سهههال   در
افراد نام برد، اما مسهلم اسهت    یناز همۀ ا  توانینوشهتار نم  این  در  قطعاً.  اندخدمت کرده
نبود. در حال حاضهههر   ریسهههکتابداران م ینا  یکایککتابخانه بدون تالش   ینکه رشهههد ا

کار  به مشههغول    کزیرم  در کتابخانه  یرکتو شهه  راردادیقپیمانی،   ی،رسههم  یروینفر ن 85
  های به کارها در بخش  یدنسرعت بخش یبرا یزن ییدانشجو  یروین یالبته تعداد 1هستند.

 کنند.یم  یتمختلف فعال

 
نفر   12نفر شهههرکتی،    5نفر قرارداد معین،   14نفر رسهههمی و پیمهانی،   48این تعهداد عبهارت انهد از:   1

 نفر نگهبان. 3نفر تاسیسات،  3نیروی خدماتی، 
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 كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد . مدیران2-4

مرکزى،    ۀامور کتابخان،  1346اشاره شد، تا پیش از سال  کتابخانه    پیشینهفصل در   نچهچنا
  آذر ماه شههد، در این دوران ابتدا در  طور مشههترك با واحدهاى دیگر دانشههگاه اداره مىبه

مرکزى منصوب شد. در دوران مدیریت    ۀپژوه به ریاست کتابخان، محمدتقى دانش  1333
هاى خطى منحصهر  نویسهى و گردآورى کتابهاى کتابخانه بیشهتر به فهرسهتاو فعالیت
را برعهده داشهت. سهپس   همشهکو  اهدایى سهیدمحمد  ۀفهرسهت مجموع  نگارشبود و او  
  ة و دایر  «شههناسههىمرکز تحقیقات کتاب»مرکزى و   ۀ، هنگامى که کتابخان1342در سههال  
و واحهد جهدیهدى بهه نهام  شهههد  انتشهههارات و روابط دانشهههگهاهى جهدا    ةلم از ادارمیکروفی

به ریاسههت آن اهلل صههفا  دکتر ذبیح  گردید،  تأسههیس  «هاکتابخانه  ةمرکزى و ادار  ۀکتابخان»
  «ها انتشهارات و روابط کتابخانه  ةادار»، ایرج افشهار به ریاسهت  1343شهد. در سهال  برگزیده  
  ۀ هنگامى که کتابخان   1346بود، منصهوب شهد و در سهال   ى از آنئمرکزى جز  ۀکه کتابخان

مرکزى اسههتقالل ادارى یافت و فعالیت کتابخانه زیرنظر مدیر جداگانه قرار گرفت، وى  
 .برگزیده شدمرکزى    ۀاست کتابخانبه سمت ری

اند که  نفر سهمت ریاست کتابخانه را برعهده داشته  12از بدو تأسهیس کتابخانه تاکنون  
 پردازیم.در زیر به معرفی اجمالی آنها می
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 مدیریت  ۀدور نام 
 7135  -1343 ایرج افشار 

 1358  -1358 قاسمى  ابوالفضل

 1363  -1358 اسماعیل حاکمى 

 1366  -1363 مهدى جعفرى

 1370  -1366 فیروز حریرچى 

 1376  -1370 جلیل تجلیل 

 1383  -1376 اکبر عنایتى على
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 1385  -1383 محمدصادق ضیایى 
 1386  -1385 علی افخمی 
 1393  -1386 نیا فاطمه فهیم

 6139  -1393 اصغر پورعزت علی
 .........  -1396 ریانرسول جعف

 ۀ مركزی كتابخان مدیرانحال  . شرح 1-2-4

 (1389-1304) ایرج افشار (1

ای یزدی و  ایرج افشهههار در تهران و در خهانواده 
از دانشههکدة    1328  سههال   بافرهنگ زاده شههد. در 

قضههههایی   رشهههتههۀ  در  تهران  دانشهههگههاه  حقوق 
پس از پایان تحصههیالت   وی التحصههیل شههد. فارغ 

موزی وکالت کرد. وکالت و  کارآ   مدتی   ، دانشهگاهی 
  قضهههاوت را رهها کرد و بهه معلمی روی آورد. در 

ههای تهران بهه تهدریس  در دبیرسهههتهان  1329  سهههال 
با مسهاعدت محسهن صهبا، از   1330پرداخت و در  

و  گردید  رهنهگ به دانشهههگهاه تهران منتقهل  وزارت ف 
ترین کتابخانۀ  در کتابخانۀ دانشهههکدة حقوق، بزرگ 

هها، بهه کتهابهداری  ر آن سهههال ای ایران د دانشهههکهده 
پژوه،  صهبا، از همکاری با محمدتقی دانش  مشهغول شهد و فنون کتابداری را زیر نظر محسهن 
   (. 65- 64:  1390)قاسمی،    و نیز خود از طریق عملی و تجربی آموخت 

 همکار   که  1333  سههال  در.  کردمی  همکاری  فرهنگی  نهادهای  برخی با ایرج افشههار
  سههرآغاز   دفتر این. داد  انتشههار  را  ایران  هایکتاب دفتر  نخسههتین بود،  ایران  ملی  کتابخانۀ
های انتشهار  ملی بود، اثری که باید بازنمای رسهمی کتاب  شهناسهیکتاب  انتشهار و  تدوین

 . یافته در کشور باشد و تا آن زمان هی  نهاد دولتی به نشر آن اقدام نکرده بود

 . ایرج افشار17 یرتصو
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آموزشهی که یونسهکو بانی آن    ایبه فرانسهه سهفر کرد و در دوره  1335  سهال  در وی

شههناسههی آشههنا شههد.  با فن کتابداری جدید و موازین نوین و مبانی نظری علم کتابود ب

گذراندن این دوره و تحوالت نگرشهی حاصهل از آشهنایی با دسهتاوردهای تازة کتابداری و 

 های افشار شکل داد. شناسی، به شاخۀ دیگری از فعالیتکتاب

مدیریت کتابخانۀ  مختلف اما مرتبط دسهت زد، از جمله:   کاربه چند   1342او تا سهال  

مدیریت انتشارات    1343 سال   در . وی  دانشگاه تهران شناسی  کتاب ملی، مدیریت تحقیقات  

ویژه پرویز نهاتهل    و در این نههاد، بهه سهههنتی کهه بهه. ادانشهههگهاه تهران را بهه عههده گرفهت

و کوشهید اسهتقالل   ود، غنا بخشهید، بنا نهاده بتهران خانلری، مؤسهس انتشهارات دانشهگاه

دانشهگاهیان متنفذ به سهود منافع  انتشهاراتی دانشهگاه را در برابر مداخالت که شهماری از  

حفظ کند. سهال بعد، در   کردندهای دانشهگاهی اعمال میشهخصهی خود و برخالف رویه

ان  دورة ریاسهت جهانشهاه صهالح بر دانشهگاه تهران، ریاسهت کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تهر

که از این سههمت اسههتعفا داد )به نقل از    1357بهمن   29به او واگذار شههد. افشههار در 

سهال،    14اهلل روشهنی زعفرانلو در همان کتابخانه( جمعاً حدود دداشهت همکارش قدرتیا

اش ایجاد، سهازماندهی و تکمیل نخسهتین و در عین حال  ترین وظیفهاهتمام اصهلی و مهم

 های او در این سههمتدانشههگاهی در کشههور بود. کوشههش  ترین کتابخانۀ مرکزیبزرگ

ایرج افشهار تا  های ایران قرار گرفت.  دیگر دانشهگاههای مرکزی در الگوی ایجاد کتابخانه

واپسهههین روزههای زنهدگی ارتبهام خود را بها کتهابخهانهۀ مرکزی قطع نکرد و همواره چون 

کرد. ایرج افشهار  مند میهرههای خود بتری دلسهوز مسهووالن کتابخانه را از دیدگاهبزرگ

 درگذشت. 1389اسفند   18در 

 ( 1372-1300) ابوالفضل قاسمی (2

ی متولد شهد. اسهتان خراسهان رضهو  توابع  درگز از   ۀ منطق در   1300سهال  در  ابوالفضهل قاسهمی  

  1358سهال  و در    انتخابات مجلس شهورای اسهالمی به نمایندگی انتخاب شهد   ة در اولین دور 

 .  داشت  عهده  و مرکز اسناد را بر رستی کتابخانۀ مرکزی  برای مدت کوتاهی سرپ 
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 ( 1396-1315)اسماعیل حاكمی واال  (3

را تحصهیالت ابتدایی و متوسهطه  در آبادان به دنیا آمد.   1315واال در سهال  اسهماعیل حاکمی 

  سهال   در   ، و از دبیرسهتان سهلطانی شهیراز دیپلم ادبی گرفت   گذراند  شهیراز  و  آبادان  بوشههر،  در 

  1337  سهال  در   و   گرفت  لیسهانس  از دانشهگاه تهران   ادبیات فارسهی  و  زبان  ۀ رشهت  ر د   1334

عهالیه داد و در  همین رشهههتهه   در   را   خود   ۀ تحصهههیالت  بهه    1343  سههههال   ادامهه  موفق 

در   1347تها   1343  سهههال   از   وی   شهههد.   ادبیهات فهارسهههی  و   زبهان   ی دکتر  ۀ دانشهههنهامه اخهذ 

به  اسهههتهادیاری  ۀ رجهد  با   1347  سهههال  در و  به خدمت پرداخت   آموزش و پرورش  وزارت 

نائل   اسهتادی  ۀ به مرتب   1362و در   دانشهیاری  ۀ به درج   1352در    و   د دانشهگاه تهران منتقل شه

  هایسهال وی در  برگزیده شهد.   دانشهگاه تهران  ممتاز  اسهتاد   عنوان  به   1369آمد و در مهرماه  

 .  بر عهده داشت را   دانشگاه تهران  کتابخانۀ مرکزی  ریاست   1363تا   1358

و در یکم   بیمهاری پهارکینسهههون بود دچهار    پهایهانی عمر هها  سهههال در  حهاکمی    اسهههمهاعیهل 

  (. 1383نامه و خدمات علمی و فرهنگی،  )زندگی   چشم از جهان فروبست   1396اردیبهشت  

 ( -1318) سید محمدمهدی جعفری  (4

از توابع   شههرسهتان دشهتسهتان روسهتای دهقایددر   1318سهال  در سهیدمحمدمهدی جعفری  

  ۀ . تحصهیالت مقدماتی را تا دیپلم متوسهط به دنیا آمدای روحانی  انوادهخ در اسهتان بوشههر

شهد و در  ادبیات دانشهگاه شهیراز  ةوارد دانشهکد  1337در سهال   و  گذراند ادبی در برازجان

تحصهیل به   ۀ. سهپس برای ادامگرفت  لیسهانسزبان و ادبیات فارسهی  در رشهته   1340سهال  

های  و ضههمن تحصههیل، به فعالیت د شههدارو  تهران عزیمت کرد و به دانشههسههرای عالی

پرداخت و چند سهال   انجمن اسهالمی دانشهجویان ایران و   نهضهت آزادی مذهبی در  -سهیاسهی 

  «قرآنی  علوم  و  عربی  فرهنهگ»  دکتری  دورة  وارد  1355  سهههال   رد هم بهه زنهدان افتهاد.  

  انقالب،  دوران  سهیاسهی  هایفعالیت  جهت به  اما  شهد،  تهران  نشهگاهاد  الهیات  دانشهکدة

  تحصیل  کار فرهنگی، انقالب نتیجۀ  در هادانشگاه تعطیلی  و  انقالب  از پس وظایف  انجام

  خطب   تصههحیح»  عنوان با خود  نامهپایان  از  1367  سههال  در  که این  تا  افتاد،  تعویق به وی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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  بهه   سهههال   همهان  در  جعفری  اسهههتهاد.  آمهد  ئهلانه  دکتری  درجهۀ  بهه  و  کرد  دفهاع  «البالغههنهج

 و  پرداخت  البالغهنهج  و  عربی  متون  تدریس به جا  آن در و  شههد  منتقل  شههیراز  دانشههگاه

  آموزش »  کتاب درآید  دانشهگاهی  مسهتقل درس  یک  صهورت به  البالغهنهج که  این  برای

  بازنشهسهته   زشهیرا  دانشهگاه از  اسهتادی  رتبۀ با  1385  سهال  در وی  .کرد  تألیف  را  «البالغهنهج

  دکتر جعفری  های دیگر ادامه داد.شهد، ولی همچنان به تدریس در آن دانشهگاه و دانشهگاه

  ات متعددی در زمینۀ تخصهصهی خود اسهت. همچنین ، ترجمه و تصهحیحتالیفاتدارای  

نماینده شههرسهتان    1363-1359معاون پژوهشهی وزارت علوم،    9135-1358  هایدر سهال 

و مرکز اسهناد  رئیس کتابخانۀ مرکزی    1366-1363  می،دشهسهتان در مجلس شهورای اسهال

رئیس کتابخانه میرزای شههیرازی دانشههگاه    1377-1373های  و در سههال دانشههگاه تهران  

 .(1399)ویکی پدیا. سیدمحمدمهدی جعفری،   شیراز بوده است

 ( 1395 -1320)فیروز حریرچی  (5

  برای را  او   معین   محمد   ، 1341  سال  در در تبریز به دنیا آمد.   1320سال   در حریرچی   فیروز 

  تدوین  در  وی   مشههارکت   چندسههاله،   همکاری  این   حاصههل و   کرد   دعوت   علمی   همکاری 

  سهال در او  .  اسهت  شهده   ذکر   شهشهم   جلد   در  وی   نام   و   بود  معین   فارسهی   فرهنگ  از  بخشهی 

  خاطرِ  به   تهران،   دانشهگاه   شهورای   تصهویب  با   و  رضهوی   مدرس   محمدتقی   تشهویق  با   ، 1343

  دانشهکدة در   عرب   ادبیات   و  زبان   دکترِی ورودِی  امتحان   در   فارسهی،   ات بی اد   لیسهانس   داشهتن 

  کرد  شهرکت   داشهت،   نام   «منقول   و   معقول   دانشهکدة »  زمان   آن  در  که   تهران،   دانشهگاه   الهیات 

  تهران  دانشهگاه  رسهمی   مربی   عنوان   به   1348  سهال  از وی .  آورد  دسهت  به  را   نخسهت   رتبۀ   و 

 درجه  به   1369  سهال   در   ادیاری و دانشهیاری، پس از طی مراحل اسهت   و شهد   کار   به   مشهغول 

ریاسههت کتابخانۀ مرکزی را بر عهده    1370تا    1366های  در سههال  او . آمد   نایل   اسههتادی 

  فرهنگسههتان  عضههویت  به   1367  سههال  از  علمی،   مطالعۀ   سههال   دو  از   پس   همچنین داشههت.  

  ماندگارِ   رة ه چ   عنوان به   1383  سهال   در و    شهد   پذیرفته   سهوریه   عربی   ادبیات   و  زبان   المللی بین 

 شد.   برگزیده   عربی   ادبیات  حوزة 
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دانشهگاه آزاد اسهالمی واحد علوم و  پس از بازنشهسهتگی ریاسهت گروه عربی  حریرچی  

های این دانشگاه دچار اشت، هنگام تدریس در یکی از کالس ن را بر عهده د تهرا   تحقیقات 

زی به کما عمل جراحی بر اثر عارضهه مغ پس از سهرگیجه و از دسهت رفتن تعادل شهد و  

دانشگاه تهران. مشاهیر  ؛  . فیروزحریرچی درگذشت )ویکی پدیا   1395خرداد   22  در رفت و  

   دانشگاه تهران. جلیل تجلیل(. 

 (  -1313)جلیل تجلیل  (6

 خود زادگاه  در  را   ابتدایی   تحصهههیالت در تبریز به دنیا آمد.    1313در سهههال    تجلیل  جلیل 

  شهد وارد   تبریز   شههر   علمیه  دینی به حوزه   وم عل   تحصهیل  به   مندی عالقه   خاطر   به   و   گذراند 

دانشهگاه    ادبیات   دانشهکدة  وارد   آن  از  بعد   ؛ پرداخت   سهامان   آن   علمای  از  فیو   کسهب   به   و 

  و   کرد  اخذ   دانشهگاه   آن  از  را   فارسهی   ادبیات   مدرك کارشهناسهی   1334  سهال   در  و  تبریز شهد 

  کارشهناسهی درجۀ   و   شهد   انسهانی دانشهگاه تهران   علوم   و   ادبیات   دانشهکدة  وارد   1349  سهال   در 

 در  دانشهگاه   در   تحصهیل  با   همزمان   همچنین  ؛ کرد دریافت    دانشهگاه   آن  از   را   دکتری   و   ارشهد 

در وی  .  پرداخهت   نحو   و   صهههرف   منطق،   فلسهههفهه،   فراگیری   بهه و قم    تهران   علمیهه   حوزة 

 . ه است ریاست کتابخانۀ مرکزی را بر عهده داشت   1376تا   1370های  سال 

آثار تالیفی، ترجمه و    و  اسههت   تهران   دانشههگاه  شههسههته زن با   و   تمام   اسههتاد دکتر تجلیل  

  چهره   عنوان   به   1385  سهال   ر د تصهحیحات متعدد در زمینه حوزه تخصهصهی خود دارد. او 

شههد )ویکی پدیا. جلیل تجلیل؛ دانشههگاه تهران.    معرفی عرصههه ادبیات فارسههی    ماندگار 

   (. . جلیل تجلیل مشاهیر دانشگاه تهران 

 ( -9132اكبر عنایتی )علی  (7

در رشهتۀ منابع    1352در سهال  در شهاهرود متولد شهد. وی   1329در سهال  اکبر عنایتی  علی

های کارشهناسهی ارشهد و دکتری را در طبیعی از دانشهگاه تهران فارغ التحصهیل شهد و دوره

در رشههتۀ مهندسههی چوب و کاغذ در دانشههگاه وین به انجام    1360و   1357های  سههال 
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ت مدرك دکتری به ایران بازگشت. وی عضو هیأت  دریافپس از    1361رساند و در سال  

علمی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ،  

و دارای درجۀ اسهتادی اسهت و مقاالت متعددی در زمینۀ تخصهصهی خود در نشهریات  

  «گلی آمریکا ی جناهوردهآالمللی فربینالمللی و داخلی دارد. همچنین عضهو »انجمن  بین

(« اسههت. او مدتی  IUFROهای تحقیقات جنگل )المللی سههازمانعضههو »اتحادیۀ بینو 

  1383تا    1376رئیس دانشهههگاه علوم کشهههاورزی ومنابع طبیعی گرگان بود و از سهههال  

بر کتابخانۀ مرکزی   وا  اسهههتیر ةدر دورریاسهههت کتابخانۀ مرکزی را برعهده داشهههت. 

عنایتی،  ع. )  کتابخانه انجام شهد  یمنابع و نوسهاز  یماندهازسه  ۀنیدر زم  یادیاصهالحات ز

 .(1399 اکبر عنایتی،نما. علیدانشگاه تهران. رخ؛  1396بهمن   19  شخصی،  مصاحبه

 ( -1338محمدصادق ضیایی ) (8

رشهتۀ مدیریت  در    1366در تهران متولد شهد. در سهال    1338در سهال  محمدصهادق ضهیایی  
و دانشهنامۀ کارشهناسهی ارشهد و    در سهال  التحصهیل شهد و  فارغ دولتی از دانشهگاه شههید بهشهتی 

در همین رشهته از دانشهگاه تهران اخذ کرد. او در    1382و    1370های  دکتری خود را در سهال 
به عنوان عضهو هیأت علمی در دانشهکدة مدیریت دانشهگاه تهران، گروه مدیریت    1371 سهال 
بازنشهسهته گردید. وی  رتبۀ اسهتادی  ا ب   1392انسهانی، مشهغول به کار شهد و در سهال   منابع 

اند از:  ترین آنها عبارت های اجرایی متعددی در دانشههگاه تهران داشههته اسههت که مهم فعالیت 
مدیریت ادارة کل تشکیالت و بودجۀ دانشگاه تهران، معاونت کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد،  

و مرکز اسههناد، مدیریت  لی دانشههکدة مدیریت، ریاسههت کتابخانۀ مرکزی  معاونت اداری و ما 
به  ی و مدیریت حوزة ریاسههت دانشههگاه. وی پس از بازنشههسههتگی  ادارة کل روابط عموم 

 را در واحد دولتی  گروه آموزشههی مدیریت  پرداخت و    دانشههگاه آزاد اسههالمی   تدریس در  
های اجرایی متعددی را نیز در این دانشهگاه آزاد اسهالمی بنیان نهاد و مسهوولیت   الکترونیکی 

 شته است. گاه بر عهده دا دانش 
در سهمت معاونت کتابخانۀ مرکزی مشهغول به خدمت    1378دکتر ضهیایی که از سهال   

به سهمت ریاسهت کتابخانه منصهوب گردید و تا مرداد    1383شهده بود در خرداد ماه سهال  
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یاسهت کتابخانه را بر عهده داشهت. در دورة معاونت و ریاسهت او بسیاری از  ر  1385سهال  
های مهمی در زمینۀ سههازماندهی منابع و فعالیتای کتابخانه سههامان یافت و  هنابسههامانی

 .(1399، ضیایی  نما. محمدصادقدانشگاه تهران. رخ)  امور اجرایی کتابخانه انجام شد.

 ( -1331علی افخمی عقدا ) (9

در عقدا یزد به دنیا آمد. وی دوران تحصهیالت ابتدایی و دبیرسهتان را در یزد علی افخمی  
دیپلم عالی    ، 1354در سهال  ز دانشهگاه تبریز  را ا کارشهناسهی زبان انگلیسهی  مدرك  راند.  گذ 

در سهال  را دیپلم عالی زبان فرانسهه  و    1355  در سهال   زبان انگلیسهی را از دانشهگاه کمبریج 
  1360از دانشهگاه سهوربن اخذ کرد. وی سهپس به دانشهگاه پاریس رفت و در سهال    1359

شهناسهی اجتماعی را از این دکترای زبان   1364و در سهال  کارشهناسهی ارشهد زبان شهناسهی  
 تهران را که   دانشهگاه  خارجی   های دانشهکدة زبان   1367در سهال    دانشهگاه دریافت کرد. او 

به عنوان    کرد عنوان »مرکز زبانهای خارجی« در دانشهکدة ادبیات فعالیت می این به  پیش از 
در سهمت ریاسهت این دانشهکده    ل سها   11  مدت   ریزی کرد  و به ای مسهتقل پایه دانشهکده 

  معاون پژوهشهی دانشهکدة ادبیات و نخسهتین  1382تا    1380های  فعالیت کرد. وی در سهال 
اسهت.    بوده   1382در سهال    تهران   دانشهگاه   انی انسه  علوم   و   ادبیات   دانشهکدة   انتخابی   رئیس 

  تهران  دانشهگاه   اسهناد   مرکز   و   کتابخانۀ مرکزی   به سهمت ریاسهت   1385  در سهال همچنین  
تا    1390های  منصهوب شهد و درحدود یک سهال در این سهمت فعالیت کرد. وی در سهال 

ر عهده  ب فارسهی را  زبان   آموزش   المللی بین   مرکز   و   دهخدا   نامه لغت   مؤسهسهه   ریاسهت   1393
شهناسهی دانشهکدة ادبیات و علوم  ت علمی گروه زبان داشهت و درحال حاضهر عضهو هیا 

شههناسههی این دانشههکده و دانشههگاه تربیت  ان انسههانی اسههت و چندین دوره  مدیر گروه زب 
زمینۀ تخصههصههی خود تألیف یا ها و مقاالت متعددی در  مدرس بوده اسههت. وی کتاب 

 (. 1399نما. علی افخمی.  گاه تهران. رخ دانش ؛  1385مفتاحی،  ترجمه کرده است ) 

 ( -1345نیا )فاطمه فهیم  (10

دکتری  ی مدرك کارشهناسهی ارشهد و  در تهران به دنیا آمد. و   1345در سهال  نیا  فاطمه فهیم 
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از دانشههگاه    1386  و   1376های  رسههانی در سههال در رشههتۀ علوم کتابداری و اطالع خود را 
 د و به عنوان عضو هیأت علمی گروه کتابداری مشغول به کار شد. کر تهران اخذ 

ریزی  اری و برنامهعضهو شهورای سهیاسهتگذ   1382-1380های  در سهال   نیادکتر فهیم
مشههاور رئیس کتابخانۀ مرکزی و سههرپرسههت بخش  و   ت علوم ابع علمی وزار تأمین من 
اندازی بخش خدمات تحویل مدرك کتابخانۀ مرکزی دانشههگاه  آوری بود و در راهفراهم
 همکاری داشت.1381در سال  تهران  
به سهمت ریاسهت کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد منصهوب شهد و تا    1386در سهال   او

ورة ریاسهت وی اقدامات بسهیاری در فعالیت کرد. در دن سهمت در ای  1393اسهفند ماه  
های  سهازی منابع، نوسهازی و بهسهازی سهاختمان کتابخانه، تقویت پایگاهجهت دیجیتال 

 های کتابخانه انجام شد.  اطالعات علمی، سهولت دسترسی منابع و انتشار فهرست
نی و پژوهشهی های سهازماطرحدر های اجرایی متعددی داشهته اسهت و  وی فعالیت

های اطالعاتی و شهناسهی، به ویژه در مورد پایگاهحوزة علم اطالعات و دانشتعددی در م
- 1392  هایسههال  رهمچنین د  اسههت.داشههته  همکاری  یات و خرید کتب خارجی، نشههر
گروه علم اطالعات و و مدیر  سههرپرسههت دانشههکدة کتابداری و اطالع رسههانی    1396
دانشهکدة مدیریت  را در گروه  مدیریت این  ت و بوده اسه  (1397-1392)  شهناسهیدانش

  اسهت ( نیز برعهده داشهته  1397-1394)  و پردیس کیش دانشهگاه تهران(  1396-1394)
 (.1399نیا،  نما. فاطمه فهیم)دانشگاه تهران. رخ

 ( -1345)اصغر پورعزت علی  (11

ه مدیریت  آموختۀ رشهت دانش وی در تهران به دنیا آمد.   1345در سهال  اصهغر پورعزت  علی 
.  اسهت  دانشهگاه تربیت مدرس از گذاری عمومی  مشهی خط و دارای دکترای  ه تهران  دانشهگا 

و دارای درجۀ   لتی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران گروه مدیریت دو  عضو هیات علمی   او 
رئیس انجمن  و   مدیریت دولتی نشهریه علمی پژوهشهی    سهردبیر اسهتادی اسهت. همچنین 

دانشههگاه    پژوهی و مرکز آینده اسههت مرکز ارزیابی کیفیت  ی ر مدیریت دولتی ایران اسههت.  
را نیز برعهده    اجرایی سههازمان مطالعه و تدوین کتب آموزشههی )سههمت(   ت معاون و    تهران 

 داشته است.  
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 اسهههت بوده دار  عههده را زی  ریهاسهههت کتهابخهانهۀ مرک   1396 آبهان تها    1393اسهههفنهد  از   او 
دکتر علی اصهغر پورعزت،  -ت دولتی بان سهیاسهتگذاری ایران. معرفی اسهاتید مدیری )دیده 
 (. 1399اصغر پورعزت،  نما. علی خ دانشگاه تهران. ر ؛  1397

 (  -1343)رسول جعفریان  (12

تحصهیل    1355در خوراسهگان اصهفهان به دنیا آمد. او در   1343در تیرماه   جعفریانرسهول  
به   1360علوم دینی را آغاز کرد و دو سهال بعد برای ادامۀ تحصهیل به قم رفت. از سهال  

نخسهتین کتاب وی به چاپ رسهید. وی از سهال    1363مطالعات تاریخی روی آورد و در 
پرداخت، و به به تدریس دروس معارف در دانشهههگاه اصهههفهان و تهران    1363  -1362

تدریج، به تدریس دروس اختصهاصهی تاریخ در دانشهگاه تربیت معلم و اصهفهان مشهغول 
دون مدرك وزارت علوم  را از بخش خبرگان بکارشهناسهی ارشهد خود   1369شهد. در سهال  

علمی پژوهشهگاه حوزه و دانشهگاه در قم شهد. شهش    هیاتعضهو    1379گرفت، و از سهال  
  ة شههگاه تهران منتقل گردید، و به گروه تاریخ دانشههکدبه دان  ،1385سههال بعد، به سههال  

دکتر   نشهگاه تهران دسهت یافت.اسهتادی دا  ۀبه رتب  1394ادبیات پیوسهت. وی در تابسهتان  
موفق به  در زمینه تاریخ تشهیع اسهت. وی دو بارجعفریان دارای تالیفات متعددی عمدتا  

 فارابی شده است.و دو بار هم جایزه ایران  سال  کتاب  دریافت جایزة  

تخصهصهی ایران و اسهالم در قم   ۀتاکنون ریاسهت کتابخان  1374دکتر جعفریان از سهال  
مجلس    ۀریاسهت کتابخان  1391تا    1387. از سهال  را که خود بنا نهاده اسهت، بر عهده دارد

شههورای اسههالمی را بر عهده داشههت و در طول این مدت خدمات ماندگاری در زمینه  
های خطی انجام داد. وی در آبان ماه  ای به ویژه نسهخهبع کتابخانهدسهترسهی آسهان به منا

 ین درهمچن مرکزی و مرکز اسهناد منصهوب شهد.  ۀبه سهمت ریاسهت کتابخان  1396سهال  
 به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران درآمد.  1397سال  

 كتابخانۀ مركزی معاونان. 3-4

تا   1350های اجرایی، فنی و تأمین منابع علمی در کتابخانۀ مرکزی از سههال  اسههامی معاون 
 آمده است.   6در جدول   1399
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پسههت   1357تا    1351  ی ها سههال در    ، ید آ ی کتابخانه برم   ۀ سههاالن   ی ها ه از گزارش چ چنان 
  یافشهار برا یرج که ا   ی هنگام   1357و در سهال  اسهت  بوده    ی معاونت کتابخانه بدون تصهد 

زعفرانلو را به عنوان معاون  ی اهلل روشههن ، قدرت کند فر می به خارج از کشههور سهه  یت مأمور 
 نماید. معرفی می خودش   ین کتابخانه و جانش 

 اسناد و مركز  مركزی همعاونان كتابخان .7جدول 

 معاونت تاریخ انتصاب نام

 اجرایی  1135-1350 شهال سپهری 

 اجرایی  1357 زعفرانلواهلل روشنی قدرت

 اجرایی  1358 نسبمراد صادقیولی

 اجرایی  1363 مهاجرانی 

 اجرایی  1367 حسن صادقلو

 اجرایی  1370 اکبر ابدی علی

 1378 محمدصادق ضیایی 
 

 اجرایی 

 اجرایی  1383 علی نورزاد 

 فنی  1383 مینا بشارتی

 پژوهشی 1385 محمد منصور طباطبایی سید

 اجرایی  1386 طاهره رشیدی 

 تأمین منابع علمی  1390 اخضرجالل محمودی 

 فنی  1391 سوسن اصیلی 

 تأمین منابع علمی  1394 معصومه آدینه

 فنی  1396 اخوان محمد دهدشتی  

 اجرایی  1396 محمدمهدی خسرویان 
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 بخانۀ مركزی . كاركنان كتا4-4

به ترتیب    1399اسههامی کارکنان کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه تهران در سههال  
 های کتابخانه به این شرم است: بخش 

 مدیریت  ۀمجموع .8جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 رئیس جعفریان رسول

 ایی راجمعاون  خسرویان محمدمهدی

 معاون فنی  اصیلی  سوسن 

 آوری ه فراهمادار مسوول درخوش  ملیحه
 و ساماندهی منابع  

 مسوول اداره فناوری اطالعات  آدینه معصومه 
 و منابع دیجیتال   

 مسوول دفتر   نعلبند مجد  مهرانگیز 

 کارمند دفتر   فالح خوبکوهی  دینا 

 آوریفراهم واحد  .9جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست   مجردی عیسی 

 کتابدار  عبدالهی مژگان 

 کارشناس  هانی ا نیی مظفر
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 سازی كتابو آماده نویسی فهرست واحد  .10جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 کارشناس  مداحی فریده

 کارشناس  حشمتی  حکیمه 

 کارشناس  شیوا  زهرا

 کارشناس  حری  ندا 

 کارشناس  طالبی فرشته 

 کارشناس  فالحتی  نفیسه

 کارشناس  نظری زهرا

 

 ادواری نشریات  واحد  .11جدول 

 سمت نام خانوادگی  مان

 سرپرست   آشوری مهران

 کارشناس  صفریان سلمان 

 کتابدار  شکرلی فاطمه

 کتابدار  طوسی  معصومه

 کارمند  شجاعی  محمدمهدی

 کارمند  نوروزخواه اصل  مهری 

 کارمند  کمالی  الهام
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 و آثار كمیاب  ، اسنادهای خطینسخه واحد  .12جدول 

 سمت خانوادگی نام  نام

 سرپرست ایی رضکرم پریسا 

 کارشناس  حری  فریبا 

 کارشناس  متقی پروانه 

 کارشناس  کونانی  فرشیده 

 کارشناس  آخرتی معصومه

 کارشناس  فهیمیان مونا 

 کارشناس  نوروزی  مهدی

 

 

 ها نامهپایان واحد . 13جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست   زرقانی سید جواد 

 کارشناس  گودرزی  سمیرا 

 کارشناس  شاد خرمی زهرا

 کارشناس  دارزندهشب  زهرا

 کارشناس  شکاری  منصوره 

 کارشناس  فرزانه فریده

 کارشناس  عمید سمیره 
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   واحد خدمات فناوری اطالعات. 14جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست کاشی غالمحسین یحیی

 کارشناس  بهزادیان  آذین

  سازیدیجیتال  واحد  .15جدول 

 تمس نام خانوادگی  نام

 سرپرست   همتی محمد 

 کارشناس  توکلی  عباس 

 تأمین منابع الکترونیک  واحد  .16جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست ساجدی  ستاره 

 گردش و امانت كتاب واحد  .17جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست   قدبیگی سودابه 

 کارمند  صفایی مریم

 کارمند  جوانشیر  کبری 
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 رها اره تاالواحد اد. 18جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست   آقازاده  فاطمه

 کارشناس  ساالری محمدباقر

 کارشناس  طحانی صدیقه

 کارشناس  کاردان  رضا 

 کارشناس  شمس بیدهندی لیال

 کارشناس  روزبان  علیرضا 

 کارشناس  پرهیزکار  لیال 

 

  و مرمت اسناد و كتب خطی  شناسیآسیب  واحد  .19جدول 

 سمت گی انوادنام خ نام

 سرپرست   کردوانی  لی لی

 کارشناس  بوستانی سمیه 

 کارشناس  صدیق مرجان 

 کارشناس  زاده بزرگ طاهره

 کارشناس  رفیعی محبوبه 

 کارشناس  کریمی  اکبر علی
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  نابینایان واحد . 20 جدول

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست بخش  ایزدی ذخرآبادی  محبوبه 

 کارشناس  نیا خاتمی میثم

 امور اداری و پشتیبانی  واحد . 21جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست پور تقی  امیر

 کارپرداز  مسجدی حسین 

 امین اموال  چوپانی  حسین 

 روابط عمومی   واحد . 22جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست شاهی  ابراهیم

 امور مالی  واحد . 23جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرئی میرمح زینب

 کارشناس  کونانی  زهرا

 کارشناس  نایبی  زهره
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   خدمات بخش. 24جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست صمدی علی پناه

 کارمند  آهنگر رشید

 کارمند  فخرآبادی حسینی  جابر 

 کارمند  سهیلی  سلیم

 کارمند  صحرایی سعید

 کارمند  سفلیقزل علی 

 کارمند  محمودی حمداهلل

 ند کارم ملکی مقصود

 کارمند  نوروزی  سعداهلل

 کارمند  صحرایی محمود

 کارمند  ساکت هادی 

 کارمند  بستاك بهرام

 

 تأسیسات بخش . 25جدول 

 سمت نام خانوادگی  نام

 سرپرست طلبنیک مرتضی 

 کارمند  زاده اهللفضل محمد 

 کارمند  میرسلیمی  سید علی 

 





 

 
 

 

 5فصل  

 هامجموعه 

 
 

ای و  شههامل انواع منابع کتابخانه دانشههگاه تهران  رکز اسههناد  مرکزى و م   ۀ کتابخان مجموعۀ  
  ،انی که از آن م   گیرد را دربرمی مدرك  و چهارصهد  یک میلیون  اسهت و در حدود   آرشهیوی 

ن  یا  1جلد اسههت.   سههیصههدهزار ش از ی ن ب ی هاى چاپى فارسههى و عربى و الت شههمار کتاب 
 مجموعه عبارت است از: 

 هاى چاپى كتاب .1-5

 فارسى و عربى   های كتاب .1-1-5

  195000 در حال حاضهههر درحدود هاى چاپى فارسهههى و عربى کتابخانه  مجموعه کتاب 
  ۀ. مجموعشهود ن مجموعه افزوده مى ی روز بر تعداد ا و روزبه   اسهت   جلد   347000  عنوان و 
علوم و  مختلف  هاى  نه ی زم است و    ار متنوع ی   موضوع بس ی هاى فارسى کتابخانه از ح کتاب 

   گیرد. دربرمی را   ب فنون و فرهنگ و اد 
شهوراى عالى انقالب فرهنگى،    14/9/1368 مورخ  ۀمصهوببراسهاس قانون واسهپارى،  

ش از  یراژ بیوزارت فرهنگ و ارشهاد اسهالمى متعهد اسهت که از هر عنوان کتاب که با ت 
 

بهه   1354جلهد کتهاب داشهههت کهه در سهههال    هزارده( تنهها  1350س )یکتهابخهانهه در هنگهام تهأسههه1. 
 (.54/ 8/ 27 د )اطالعاتیجلد رس هزارصدوسی
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مرکزى و مرکز اسههناد    ۀکتابخانبه نسههخه    یکشههود  ران منتشههر مىینسههخه در ا  هزار دو
مرکزى  ۀ  کتابخان  ۀمجموع  یهاکتاب ن بخش بزرگى ازیوه بر ا. عالدانشههگاه واگذار کند

 شود.مىفراهم  مبادله   و  اهدا،  خریدارىق  یاز طر
کتابخانه    ی مختلفو تاالرها 3هاى چاپى فارسهههى و عربى در مخزن  کتاب  ۀمجموع
 شود.مى  نگهداری

   های التینكتاب .2-1-5

سهى، فرانسهه، آلمانى، روسهى، ی ختلف انگل هاى م زبان هاى چاپى به  ن مجموعه شهامل کتاب ی ا 
  عنوان و   91500  در حهال حهاضهههر درحهدود گر اسهههت و  ی ههاى د ى و برخى زبهان ی ا یهتهال ی ا 

دارى، اهدا و مبادله گردآورى شههده  ی ق خر ی ن مجموعه از طر ی اسههت. ا   نسههخه   124500
 است. 

  کوشههد میسههازى خود هاى مجموعهاسههتیتوجه به اهداف و سهه مرکزى با  ۀکتابخان
شهناسهى، کتابدارى و شهناسهى، اسهالمرانیشهناسهى، امربوم به مطالعات شهرق آثارشهتر یب

 کند.    نگهداریو  را گردآوریگر علوم  یهاى مرجع درسانى و کتاباطالع

ق  ی طر  آورى کتهابخهانهه ازخهارجى در بخش فراهمههای بهه زبهانههاى  د کتهابیهه و خریهته
المللى کتاب  نیشهگاه بیق نمایطر شهتر ازیهاى ناشهران خارجى و بو کاتولوگبروشهورها  
  همکاری گردد، با هاى مختلف دانشهگاهى که در طول سهال برگزار مىشهگاهیتهران و نما

  1.شودانجام مى  سى کتابخانهینوبخش فهرست

  کتابخانه ی مختلف  و تاالرها 5ن در مخزن  یهاى الت هاى چاپى به زبانکتاب  ۀمجموع
 شود.نگهدارى مى

   بیا كمهای كتاب .3-1-5

تیراژ  ل قدمت،  ی دل اسههت که به   ه کتابخان های چاپی  بخشههی از کتاب ن مجموعه شههامل  ی ا 
 

 نسههب،صههادقى ،، نک1360کتاب در سههال  ۀیانتخاب کتاب در بخش سههفارش و ته ةى نحوبرا . 1
1361 :223. 
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و حفاظت    نگهداری از به ی گرى ن ی ژگى د ی ا و ی   اسهههت نف ،  لف ؤ یادداشهههت اهدای م محدود،  
  نگههداریدر طبقهۀ همکف کتهابخهانهه  ن طوسهههى  ی رالهد ی در تهاالر خواجهه نصههه  و   ژه دارد ی و 
 از جمله:   ؛ شود مى 

 بیش از   م،1920ش از  یى: مربوم بهه پیاب اروپهایهکمن چهاپ و  ههاى کهکتهاب  (الف

  17قرن ران، چاپ  یى به ایجهانگردان اروپا  ۀسهفرنامکه بخشهى از آن شهامل    جلد 5000

و دربارة تاریخ ایران، چاپ    به زبان التین  ترین کتاب در این مجموعهقدیماسهت.    م18و 

 م، است و مشخصات آن چنین است:1583

Bizzarri, Pietro, Historia  Persicarum Rerum, Antwerpiae: Ex officina 

Christophori Plantini, 1583. 

بهالغ بر م،  1920ش از سهههال  یاب عربى: مربوم بهه پیهکمههاى کهن چهاپ و کتهاب (ب

خ تمدن  یکه در تار، بوالق  مطبعههاى چاپ اروپا، مصههر و جمله کتاب  جلد، از  هزار دو

ه، عراق و یهند، لبنان، ترکچاپ و نیز  سهههت،  وردار اارى برخیت بسهههیاسهههالمى از اهم

ن  ی رالدیخواجه نصهه  دسی اقلراالصههول یتحرن مجموعه،  ین کتاب در ایتره. کهنیسههور

 ده است.یدر رم به چاپ رس 1594طوسى است که در سال  

هاى  جمله کتاب  جلد، از 5000بالغ بر   :اب فارسههىیکمهاى کهن چاپ و کتاب (ج

ن  ی ترکهنم.  1920ش از سههال  یه، هند و پاکسههتان، مربوم به پیچاپ اروپا، مصههر، ترک

 در کلکته است. م1818ق/1233، چاپ سال  قاطع برهانن مجموعه  یکتاب موجود در ا

ش از یران، پیهاى فارسى چاپ سربى در ان کتابیتعدادى از نخست  ،مجموعهن یدر ا

  ، ز ی ق در تبر1241چاپ    ،هیمآثر سلطانها ن آنیترمیرواج چاپ سنگى، وجود دارد که قد

وجود دارد که    «چاپ معتمدى»هاى معروف به از کتابعنوان   9ن مجموعه  یاسهت. در ا

ن آثار یافته اسهت. همچنیتهران انتشهار    ۀدارالخالفبه همت منوچهرخان معتمدالدوله در 

ن مجموعه گردآورى شهده اسهت.  یز در ایش ن1320ش از سهال  یران تا پیشهده در اچاپ

ن  یههاى اژگىینهاصهههرى ازجملهه و ةدورردولتى  یههاى دولتى و غاز چهاپخهانهه  وجود آثهارى

 مجموعه است.
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  250  در حهدود ،م1920ش از  یترکى: مربوم بهه پ  کمیهابههاى کهن چهاپ و ابکته  (د

ل  یهن مجموعهه مربوم بهه اواین کتهاب در ایترمیقهد  اسهههتهانبولی.  ترکىبهه زبهان  جلهد کتهاب  

 است.  م19  قرن

ن  ی ترمیجلهد، قهد  120حهدود    هن چهاپ اردو و پشهههتو: درک  و  کمیهابههاى  کتهاب  (ه
 است. چاپ شدهدر اگره  1839ن مجموعه در سال  یکتاب در ا

 های ویژه مجموعه  .4-1-5

ل برخى ی دل   به آن،    ر ی غ  یا اب  ی کم اعم از که هسههتند  ى  ی ها کتاب مجموعه  ژه ی هاى و مجموعه 
هاى  مانند مجموعه  ؛ شهههوند   نگهداری گر  ی کد ی در کنار  بایسهههت می هاى مشهههترك  ژگى ی و 

کتابخانه   های قسمت  دیگر   یا در ن طوسى ی رالد ی نص خواجه ها در تاالر ن مجموعه ی ى. ا ی اهدا 
 شوند. مى   نگهداری 

   ییاهدا  ی هامجموعه  .1-4-1-5

 یشههخصهه  ی ها کتابخانه   یرا ز   افزایند، ی ها م کتابخانه   ۀ مجموع   ی بر غنا   یی اهدا   های مجموعه 
کتابخانه قرار    یار را در اخت   ی منابع   خاص هسههتند و  در یک موضههوع   یش گرا   ی معمواًل دارا 

  تیمشهکال   یی اهدا   ی ها قابل دسهترس نباشهند. البته مجموعه   ید خر   یق از طر   ید که شها   دهند ی م 
 ین. به هم یاد ز   ی ال فضها غ کتابخانه و اشه یاز بودن و عدم ن   ی تکرار   یل از قب   رند، دربردا   یز را ن 
  ینگهداراختیار خود را مبنی بر   یی، اهدا مجموعۀ    یرش ذ ها در هنگام پ کتابخانه گاهی  یل دل 

  یاههدادر میهان مجموعهۀ اصهههلی کتهابخهانهه و اجهازة  یها  مجموعهۀ اههدایی در یهک محهل ویژه  
 . گیرند در نظر می دیگر   ی ها به کتابخانه را   ی اهدایی ها کتاب برخی 
اصهههغر  یعل  اههداییه  مجموعه  یهازده  ی،مرکز  هبهه کتهابخهانه  ییاههدا  یههامجموعهه  یهانم  از

  یسهههی )بخشهههی از مجموعهه(، نف  یهدسهههع  ی،مههدو  یجمهالزاده، یحی  یحمهدعلحکمهت، م
منوچهر  ،  حسهههن تاجبخشعلی الریجانی،  ی، گیالن  یاهلل محمدآیت  ی،غفار یحسهههنعل

بهه    مههدی حهائری یزدی، و  جولین اف.)پهت( مهک دونهالهد،  حجهت  ودمحم،  سهههالور قهاجهار
  ی عۀ اصههل مجمودر    ی اهداییهامجموعه یاما باق  شههوند،یم  یجا نگهدارصههورت یک
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 .  دنهستکتابخانه پراکنده  
چهار مجموعه سههیدمحمد مشههکوه، سههدیدالسههلطنه، حسههن معصههومی اشههکوری و  

 شوند.های خطی نگهداری میسیدعلی حکاك خطی هستند و در گنجینه نسخه

   اهداكنندگان .5-1-4-1-1

ا بهه  داران یها بهازمهانهدگهان آنههمجموعهه   ی برخ مرکزی    ه هها فعهالیهت کتهابخهانهطول سهههال  در 
اههدا    ی مرکز   ه خود را بهه کتهابخهانه  ه کتهابخهانه  یها هها  وقف و اههدا کتهاب   یین از آ   یروی پ 

کتابخانه   ی ورود  کتیبه در    1399  تا   1329  سهههالاز  آنها  تعدادی از    ی اند که اسهههام کرده 
 (.  3- 3:  ها کتیبه آمده است )ر.ك:  

 های كتاب اهداكنندگان مجموعه. 26جدول 

 سال اهدا  نام اهداكننده ردیف

 1329 مشکوه  سیدمحمد 1

 1346 ی غفار یحسنعل 2

 1346 محمد عبده 3

 1348 یرانشهر زاده اکاظم 4

 1349 ی مهدو یحیی 5

 1350 آقاحکمت آل 6

 1350 یسینف یدسعخاندان  7

 1351 ی راج ینعبدالحس 8

 1352 یری جالل جزا یدس 9

 1352 )افخم نظام( یمیمحمود حک 10

 1352 ی اردکان یعل یخخاندان ش 11
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 1354 جمالزاده  سیدمحمدعلی 12

 1354 خاندان محمدعلی سدیدالسلطنه 13

 1354 ی نایین ییخانبابا طباطبا  14

 1355 یفرهنگ اردکان یخاندان محمدعل 15

 1355 منوچهر بزرگمهر  16

 1355 منوچهر اقبال 17

 1364 یان کاتوز ناصر 18

 1368 ناصح  یمحمدعل 19

 1369 ییان حافظ فرمانفرما 20

 1369 نورمحمدى اهللیت آ 21

 1396 یالنیگ  یاهلل محمدآیت  22

 1396 ی اشکور یمعصوم یدحسنس 23

 1396 لعل خمسه  یرجبعل 24

 1396 یی بابا یالمرضا علغ 25

 1396 علی الریجانی 26

 1398 حسن تاجبخش  27

 1398 منوچهر سالور قاجار  28

 1398 حجتود محم 29

 1398 دونالد جولین اف.)پت( مک 30

 1398 سید مصطفی محقق داماد 31

 1398 ( سید علی حکاك)  خاندان حکاك  32

 1398 بخش شهربانو تاج 33
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 1399 غالمرضا ستوده  34

 1399 رضازاده خویی  علی 35

 1399 ای انور خامه 36

 1399 مهدی حائری یزدی  37

 1399 سید اسماعیل موسوی زنجانی  38

 1399 حسن آزاد 39

 1399 طباطبایی  منصور محمد سید 40

 1399 خجسته  اهللعنایت  41

 

  ین مؤسسه فرانکل  اهداکننده کتاب به کتابخانه مرکزی عبارت اند از:  وسساتمو برخی از  
وزارت فرهنهگ و هنر، انجمن آثهار ملى، مهدرسهههۀ    جلهد؛ 694: شهههامهل  1349در سهههال  

سههازمان  و پژوهشههگاه  زی  نه مرک کتابخا، و نیز  ارتش  یایىسههازمان جغرافو    کرمان  یمىابراه

 .(1398)  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

های  شهههود اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی در سهههال چنانکه در جدول باال دیده می
 81و  ، در دورة مهدیریهت دکتر رسهههول جعفریهان رونق بیشهههتری داشهههتهه  1396-9139

 است.    شدهبه کتابخانه اهدا  در این دوره و سند  مجموعه کتاب  

 اهداییهای معرفی مجموعه .5-1-4-1-2

 اصغر حکمتعلىاهدایی  ۀمجموع (1

  پهلوی و از رجال سههیاسههی و فرهنگی و ادبی دورة (  1359- 1271) اصههغر حکمت علی 
رهنگ،  بود. وی چندین دوره مقام وزارت داشهت و وزیر ف   نخسهتین رئیس دانشهگاه تهران 
عهده داشهت دسهت   هایی که بر ولیت و مسهتضهای  به اق حکمت معارف، کشهور و بهداری بود.  

ملی،    ۀ تأسههیس کتابخان ، از جمله: اجتماعی و فرهنگی گوناگونی زد -به اقدامات سههیاسههی 
  ،پارس شههیراز  و   ایران باسههتان، مردم شههناسههی های  ملی، تأسههیس موزه احیای انجمن آثار 
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و تأسهیس    ، گر دی سهتمداران  همراهی جمعی از روشهنفکران و سهیا به   ، تأسهیس دانشهگاه تهران 
علوم معقول و منقول، دانشهسهراهای مقدماتی، تأسهیس مدارس جدید، تأسهیس    ة دانشهکد 

 ( 158- 150،  341- 130:  1385)ر.ك: رستگار فسایی،    فرهنگستان ایران 

 ( یس نفتاالر ) یطوس یرالدینتاالر خواجه نص .18 یرصو ت

ابتدا به طور  کتابخانۀ شهخصهی خود را وقف دانشهگاه تهران کرد که    1340وی در سهال  
موقهت بهه کتهابخهانهه دانشهههکهده ادبیهات انتقهال یهافهت تها پس از تکمیهل سهههاختمهان کتهابخهانهه  

بر این حکمهت در   منتقهل شهههود. عالوهمرکزى و طبق نظر واقف بهه عمهارت جهدیهد  
هایى که پس از تاریخ وقف به تصهرف وى درآید خود تصهریح کرده بود کتاب  ۀناموقف

؛  1341اصههغر حکمت، دی نامۀ علی) اهدا شههود  ابخانهبه کت «صههدقه جاریه»به صههورت  
 .(16/2/51  اطالعات

کتاب خطى، چاپى، چاپ سهنگى،    1جلد  5500 درحدود اصهغر حکمتۀ علیجموعم
هاى مختلف  شهناسهى و رشهتهنامه، با موضهوع تاریخ و ادبیات ایران و اسهالمنشهریه و پایان

 

 (. 1341 اصغر حکمت، دی جلد آمده است )نامۀ علی   5495اش به دانشگاه شمار مجموعۀ وی در نامه   1.
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هاى  . وجود شههمارى از کتابتسههاهاى فارسههى، عربى و التین  علوم انسههانى، به زبان
ههاى مختلف تحصهههیلى وزارت فرهنهگ قهدیم در این مجموعهه ازجملهه  درسهههى دوره

 این مجموعه است. ۀرجستهاى بویژگى

چاپى    ۀو مجموع  1349جلد، در سهال    275هاى خطى مجموعه حکمت، شهامل  کتاب

این کتابخانه و   به کتابخانه مرکزى منتقل شهد. مراسهم انتقال و اسهتقرار  1351آن در سهال  

 در کتابخانه مرکزى برگزار گردید. 1351خرداد  21تجلیل از وى در 

مرکز اسهههنهاد کتهابخهانهه    ۀدر گنجینه  1380این مجموعهه تها سهههال  ی چهاپی  ههاکتهاب 

 و  شهدمى  نگهداریگذارى شهده بود  نام «اصهغر حکمتمخزن على»( که به نام  6 )مخزن

)تاالر خواجه نصههیرالدین   هاى ویژهجموعهم  و  کمیابهاى  به تاالر کتابدر این سههال،  

های آن به نامهو پایان  های چاپ سهنگی، نشهریاتو مجموعه کتاب  انتقال یافتطوسهی(  

کتابخانه    سههامانهطریق    ازهای چاپی حکمت مخازن مربوم انتقال یافت. مجموعه کتاب

 .بازیابی است جستجو و  قابل

 اهدایى یحیى مهدوى  ۀمجموع( 2

( اسهتاد فلسهفه و مترجم پیشهگام آثار فلسهفی به زبان فارسهی  3791- 2871)   یحیی مهدوی 

فلسهفه در دانشهکدة ادبیات دانشهگاه تهران بود و او را »پدر فلسهفۀ  گذار گروه اسهت. او بنیان 

 دلیل  به  و  داشهت   برعهده  را  فلسهفه  گروه   مدیریت   ها سهال   وی .  اند دانشهگاهی ایران« دانسهته 

  داشهت  م جدید به تحصهیالت دانشهگاهی ایران و نشهر کتاب و عل   ورود   زمینۀ  در  که   خدماتی 

 . دارد   پررنگ  نقشی   تهران   دانشگاه   تاریخ   در 

یحیی مهدوی در سهراسهر دوران تدریس، حقوق دانشهگاهی خود را به انتشهارات دانشهگاه  

 ( 149- 3:  1388  ، ی )خوانسار  تهران اهدا کرد تا صرف انتشار آثار فلسفی و ادبی شود. 

دانشجویان   ة، به منظور استفاد1349خود را در چهارم خرداد   ۀبخانیحیى مهدوى  کتا

کند، با این شههرم که در نزد او به امانت  به دانشههگاه تهران وقف مى  ،فلسههفه و محققان

، یک سال  1378. وى در سال  (106:  1349)گزارش کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد  بماند
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، اما این مجموعه  اش اعالم کردکتابخانهپیش از درگذشههت، آمادگى خود را براى انتقال  

مرکزى منتقهل شهههد و در آذر مهاه در تهاالر    ۀبهه کتهابخهانه 1383ابسهههتهان  سهههرانجهام در ته

 هاى ویژه )تاالر خواجه نصیرالدین طوسى( استقرار یافت.مجموعه
جلد کتاب و نشههریه اسههت. بیشههتر 5000مجموعۀ کتابخانۀ یحیی مهدوی بالغ بر 

جلد    3000ت هستند. در این مجموعه در حدود سهفه، تاریخ و ادبیاها در حوزة فلکتاب
جلد کتاب به زبان فرانسهه، انگلیسهی و  2000کتاب و نشهریه به زبان فارسهی و درحدود 

های فرانسههۀ این کتابخانه که بیشههتر در زمینۀ فلسههفۀ  آلمانی وجود دارد. مجموعۀ کتاب
 1.(940-875: 7139)شیوا،    ه استهای ارزندة کتابخاناروپا هستند از جمله ویژگی

 اهدایى سید محمدعلى جمالزاده ۀمجموع (3

( نویسهههنده و مترجم معاصهههر ایرانی بود. او را 1376- 1270لزاده ) سهههید محمدعلی جما 
دانند. او گرایی در ادبیات فارسههی ایران می و آغازگر سههبک واقع   ی سههنوی داسههتان گذار  پایه 

در   1300در سههال   یکی بود یکی نبود را با نام  نخسههتین مجموعه داسههتان کوتاه فارسههی  
  رانی خود را در خارج از ا   ی سهال زندگ   106سهال از   90از   ش ی ب   ی و برلین منتشهر سهاخت.  

  . ( 10- 9:  1376)افشههار    د ورزی ی عشههق م   ران ی و ا   ی به زبان فارسهه شههه ی کرد اما هم   ی سههپر 
  یفات باارزشههدانشههگاه تهران را وارث خود قرار داد و موقو و    نداشههت  ی جمالزاده وارث 
 (. 1389)اصیلی،    د ی دانشگاه بخش  ن ی به ا ها و اموال خود را ها و دستنوشته شامل کتاب 

شههامل    همجموعاین   .دکربه دانشههگاه تهران اهدا    1354در سههال  او کتابخانۀ خود را  
ابتدا بخش   واسهت   وی  هاى شهخصهىنوشهتههاى چاپى، نشهریات و اسهناد و دسهتکتاب

کل مجموعه    1368سهپس در سهال    ،مرکزى انتقال یافت  ۀبخانکوچکى از مجموعه به کتا
موعه با منتقل شههد. این مج وی، هاى پایانى عمرمحل زندگى جمالزاده در سههال  ،از ژنو

هاى خارجى  جلد کتاب به زبان فارسهى و زبان 2500گرایش ادبیات داسهتانى در حدود 
 

مجموعه و   ن ی ا   ی ها ی ویژگ   یی و شهناسها  ی در معرف   ی ا ، مقاله ۀ مرکزی کتابخان کتابدار ارشهد  وا، ی زهرا شه 1.
دفتر چهاردهم نشههریه    نوشههته اسههت که در  این مجموعه های  موجود در کتاب   های دسههتخط  ی بررسهه
 های خطی به چاپ رسیده است. نسخه 
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 حواشى بسیارى از آثار  هاى جمالزاده دریادداشت  ،در این مجموعه گیرد.را دربرمى
نشهریات    ۀنشهریات متعلق به این مجموعه در گنجین شهود.ادبیات معاصهر ایران دیده مى

 شود.کتابخانه نگهداری مى

هاى وى، نوشتهبرگ، شهامل دست  10.000اسهناد جمالزاده بالغ بر   ۀمچنین مجموعه
و   شهودگهداری مىهاى خطى کتابخانه نکه در بخش نسهخه اسهت  جرایدهها و بریدنامه

، در سال  های خطینسخهفهرسهت آنها به کوشهش سهوسن اصیلی در دفتر سیزدهم نشریۀ 
   ، منتشر شده است.1387

هاى  ألیف نوشهتهالتسهوم از درآمد حقالزم به ذکر اسهت که محمدعلى جمالزاده یک

وقت  یسرئ یمیان،جمالزاده به دكتر محمد رح یمحمدعل یدس ۀنام یرتصو. 19 یرتصو
 .1368 ژنو، دهۀ اول اش،كتابخانه یدانشگاه تهران، در خصوص اهدا
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ا  سهال پس از درگذشهت خود به دانشهگاه تهران واگذار کرده اسهت ت   مدت سهى بهرا خود 
بنابراین هرسهاله وجوهى از محل نشهر آثار  ؛ت امنا صهرف خرید کتاب شهودأبا تأیید هی

 .یابدجمالزاده به خرید کتاب براى کتابخانه اختصاص مى
اول   ۀاسههت در طبق  شههدهد وى نامگذارى  جمالزاده در تاالرى که به نام خو  ۀمجموع

 ن اختصاص یافته است.شده به آشود و مکانى مجزا و محافظتکتابخانه نگهداری مى
( نگههداری  6مرکز اسهههنهاد کتهابخهانه )مخزن   ۀدر گنجینه  1380این مجموعه تا سهههال  

 هاى ویژه انتقال یافت، تا این که درهاى کمیاب و مجموعهشهد. سهپس به تاالر کتابمى
انتقهال یهافهت. در این تهاالر، در   جهاگهذارى تهاالر جمهالزاده بهه آنمنظور نهام  بهه  1383آبهان  

جمالزاده، تصهههویر مرحوم جمالزاده و تابلوى زندگینامه و   ۀنگهداری مجموع  قسهههمهت
اش  اهداى کتابخانه  ة، از ژنو دربار1368مرداد   22خط وى، به تاریخ  یادداشهههت دسهههت

 خطاب به رئیس وقت دانشگاه وجود دارد که در آن آمده است:

هزار جلد کتاب  الى سهههرود داراى دوهزار و پانصههد  خودم را که گمان مى  ۀ... کتابخان»
امید و نجات و رفاه و رسهتگارى ملک و   ۀکوچک و بزرگ باشهد به دانشهگاه تهران )خان

 «.ناقابل بسازم ۀملت ایران( هدی
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 جمالزاده یمحمدعل د یس مجموعۀ  .20 یرتصو 
امناى    هیات، بنابر تصههویب  1383یس سههیدمحمدعلى جمالزاده در سههال  سههردهمچنین  
و در شههد  سههاخته  ،حل موقوفات آن شههادروانمالزاده، از مسههیدمحمدعلى ج  ۀکتابخان
 این تاالر نصب گردید.کنار

 سعید نفیسى  ۀمجموع (4

  یاتدانشکدة ادب   یخ مترجم و استاد تار   یسنده، مورخ، نو  یب، ( اد 1345- 1274)  یسی نف   ید سع 
و، اردو، پشهت  ی، فرانسهه، روسه  یسهی، انگل   ین، الت   یونانی،   ی ها دانشهگاه تهران بود. او به زبان 

از متون   یاری مانده اسهت. او بسه  ی از او برجا   یری کم نظ   ی ها تسهلط داشهت و ترجمه   ی عرب 
 (. 546/ 2:  1344 د )افشار، به چاپ رسان   ی علم   ای یوه کرد و به ش   صحیح را ت   ی فارس   یمی قد 

تعلق    یاز آن به کتابخانۀ مرکز یتنها بخشهه کهداشههته اسههت    یکتابخانۀ کم مانند او
 :نویسدیمو سرنوشت آن ۀ او ربارة کتابخاناستاد افشار د  گرفته است.

  یا بود، هر نوع کتاب و نوشهته و مجله، مربوم   یص کتاب حر   آوری در جمع  یسهی نف   ید سهع » 
را   ی از دوران زندگ   ال . حدود پنجاه سه کرد ی خود جمع م   ی تخصهصه   های نامربوم به رشهته 

او باشهد. او    آن  از  یران دربارة ا  ی روسه   های مجموعۀ کتاب   ین بهتر  ید کار کرد. شها  ین صهرف ا 
بود، در طول چهل سهال رفته   ی که به شهورو  ی متعدد   های توانسهته بود به مناسهبت مسهافرت 

 کند.   ی را گردآور  یران دربارة ا   ی اکثر آثار روس   اش ی آخر زندگ 
ای بود با ارج و ارزش. از هر دسهت کتاب و نشهریه به هر زبان و کتابخانه نفیسهی خزانه»

کردند. قق و دانشجو و دوست و بیگانه از آن استفاده میشد که محخطی در آن دیده می
به پانزده هزار کتهاب و مجلهه و نسهههخهه خطی بود که قسهههمهت   در این کتهابخهانه نزدیک

های مجلس و دانشهگاه کلمبیا فروخت و قسهمت بیشهتر آن  کوچکی از آن را به کتابخانه

 (.26: 1351.« )افشار، را در اختیار دانشگاه گذاشت که برای کتابخانه مرکزی بردارند

نشهریات و   ،هاى خطى، چاپىشهامل کتابکتابخانۀ شهخصهی سهعید نفیسهی، بخشهى از 
هاى خطى  کتاب  ۀبراى کتابخانه خریدارى شد. مجموع  1344جزوات و رسایل، در سال  

 300جلهد بود و تقریبهاً   1219لغ بر  بهاچهاپى وى  ی  ههاکتهابۀ  مجموعهو  جلهد    1081وى  
وان اهدایى به کتابخانه واگذار  بود به عنى و تقویم نشهده مانده  بردارجلد هم که صهورت
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اش مقادیر زیادى از مجالت و جزوات چاپى  ، خانواده1350گردید و بار دیگر در سهال  
دانشههگاه،    وقت  مانده در خانه را به کتابخانه اهدا کردند. از این رو به دسههتور رئیسباقى
رکزى افزوده م  ۀورودى کتابخانتاب در سرسراى  اهداکنندگان ک  ۀنفیسى بر کتیبسهعید  نام  
 .(316:  1390  ،رضاییکرم)  شد

هوشهنگ اتحاد تاریخ اهداى این بخش از مجموعه سهعید نفیسهى را دو سهال پس از 
 (.4/415:  1381)نویسد  ، مى1347وى، یعنى در سال    درگذشت

 شههد و در کل نمی  نگهداریاین مجموعه به صههورت یکجا    1380تا پیش از سههال  
ابخهانهه پراکنهده بود، امها در این سهههال، پس از تهأسهههیس تهاالر ویژة مجموعهۀ اصهههلی کته

 بهه علهت نفهاسهههت وی این مجموعهه،  ههاکتهاب،  ههای ویژهی کمیهاب و مجموعههههاکتهاب
هاى چاپى کتابخانه  کتاب  ۀ، از میان مجموعاربسههی  کمیابهاى کهن چاپ و  وجود کتاب

د. این مجموعه در حال  شهو  نگهداریتاالر  ن یاسهعید نفیسهى در آورى شهد تا به یاد جمع
 (.82:  1390رضایِی،  )کرم  جلد است  1500حاضر بالغ بر 

   الدوله()معاون یحسنعلى غفار  ۀمجموع (5

از رجال سهیاسهی دورة پهلوی اسهت که در (  1354-1267)  الدولهمعاون  یغفار  یحسهنعل
ش  1328تا    1287های  کفالت وزارت امور خارجه را بر عهده گرفت. وی درسهال   1311
های مختلفی در وزارت امور خارجه داشههت و در مقام معاونت وزارت خارجه،  سههمت

:  1380،  ی)عاقلسفارت، وزیر مختاری و نایب سفارت دولت ایران در اروپا خدمت کرد 
2/1055-1056.) 

بهه کتهابخهانهه اههدا گردیهد و شهههامهل    1346در سهههال    غفهاری هها و اسهههنهاد  کتهاب   مجموعهه 
ههاى فهارسهههى و عربى جلهد کتهاب بهه زبهان   127ههاى اروپهایى و  بهه زبهان   کتهاب جلهد   635
خان   جلد نسهخه خطى و همچنین تعداد بسهیارى اسهناد و مدارك قدیم مربوم به فرخ  30 و 

 . ( 1346،  ... کتب خطى و چاپى و   ۀ مجموع )   هاى رجال دوره قاجاریه بود الدوله و عکس امین 
بنابر  راى دبیرخانه دانشهگاه برگزار گردید ومراسهم اهداى این کتابخانه در اتاق شهو

ها و کتابهاى خاندان  گنجینه نوشهته»بایسهت به نام  درخواسهت اهداکننده این مجموعه مى
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در قسههمت مشههخصههى از کتابخانه مرکزى نگهدارى شههود. شههرح اهداى این    «غفارى
ى و اى به نام مجموعه کتب خطى و چاپهاى خطى او در جزوهه و معرفى نسهخهمجموع

  1346تهران در سال  الدوله( اهدا شهده به دانشگاه  اسهناد و عکس حسهنعلى غفارى )معاون
 در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

قف و ةحسههنعلى غفارى به ریاسههت وقت دانشههگاه تهران دربار  ۀدر این جزوه، نام
 است: مرکزى آمده است. بخشى از این نامه چنین  ۀاش به کتابخانکتابخانه

ها، نسهخ خطى و کتابهاى  اى از عکسهها، مدارك، اسهناد، نامه... بر آن شهدم که مجموعه»
چهاپى فهارسهههى و خهارجى متعلق بهه خود و یها متعلق بهه یسهههتگهان نزدیهک خود مهاننهد 

الدوله، صههاحب اختیار غفارى و الدوله غفارى، اقبالمعاونالدوله غفارى، مرحومین امین
مه غفارى و آقایان حسهینعلى و فرخ غفارى را بر کتابخانه  صهبیه ایشهان مرحوم معصهو 
 نم.ک مرکزى دانشگاه وقف مى

در این کار خیر چند شرم خیر است که البته از طرف آن ریاست محترم رعایت خواهد 
 شد.

 بر این مجموعه نهاده شود. «ها و کتابهاى خاندان غفارىهگنجینه نوشت»عنوان   - اول

تب این گنجینه از زیر سهقف کتابخانه مرکزى  چیک از اسهناد و ک به هی  عنوان هی - دوم
دانشهگاه تهران خارج نشهود و اهل تحقیق این اسهناد و کتب را در محل کتابخانه مطالعه  

 فرمایند.

 اى نگاهدارى شود.مشخص و علیحده  مجموع اسناد و کتب گنجینه در قسمت   - سوم

 آهنى حفظ گردد.  اسناد و مدارك و کتب خطى در صندوقهاى -  چهارم

شههود به تصههاویر بزرگان خاندان غفارى محلى که در آن گنجینه نگاهدارى مى  -  پنجم
 آراسته گردد.

دانشهگاه تهران مخارج نگاهدارى و تجلید و حفاظت اسناد و کتب گنجینه را به  -  شهشهم
 عهده گیرد.

ینه  دانشهگاه تهران فهرسهت توصهیفى براسهاس اصهول و روش فن جدید از گنج  -   هفتم 
 برساند.   اى از خاندان غفارى به چاپ فراهم آورد و به اضافه تاریخچه 

توانند اسناد و کتب این گنجینه را براى مطالعات کننده و ناظران بعدى مىوقف - هشتم
خود در برابر قبو به امانت بگیرند و پس از اسهتفاده مسهترد دارند. البته از این زمان تا 
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او هر قدر اسهههنهاد و کتهب دیگر به دسهههت آوردند به این آخر عمر وقف کننهده و ناظر 
 گنجینه خواهند افزود.

کننده و ناظران او اگر تخلفى مشههاهده کردند باید تذکرات الزم را به اولیاء  وقف - نهم
 دانشگاه بدهند و نظریات آنها محترم شمرده خواهد شد.

ر این گنجینه هسههتم و العمر ناظالدوله( مادامخود من حسههنعلى غفارى )معاون  -  دهم
گى خواههد کرد. او نیز وان نهاظر بهه این کهار رسهههیهدپس از من فرزنهدم فرخ غفهارى بهه عن

 «.بعد از خود ناظر دیگرى معین خواهد نمود...

ههاى ویژه )تهاالر خواجهه و مجموعهه  کمیهابههاى  اکنون در تهاالر کتهاباین مجموعهه هم
 شود.نصیرالدین طوسى( نگهدارى مى

ها  ها، نشهریه کتاب  ۀمجموع  ،( نیز به توصهیه پدر3851-1300رخ غفارى )فرزند او ف
به کتابخانه اهدا کرد، اما این مجموعه در   1359هاى خود را در سههال  ها و آلبومو عکس

 شود.نمى  نگهداریمیان مجموعه کتابخانه پراکنده است و یک جا  

 حسن تاجبخش   ۀمجموع (6

فرهنگسهتان    پیوسهتهعضهو  تهران،   تاز دانشهگاه( اسهتاد مم  -1316دکتر حسهن تاجبخش )
و  تخصهص ا  اسهت. (1380)دامپزشهکی  در رشهته  دگارمان چهرهو  جمهوری اسهالمی علوم

تاریخ پزشهکی و اسهت و آثاری نیز در   دامپزشهکیو شهناسهی  شهناسهی، ایمنیدر میکروب
  لطبیه و المباح  االغراض اتصهحیح  ، مانند  دارد  زشهکیدامپزشهکی ایران، تصهحیح متون پ

های  تاریخ بیمارسهتان  ،تاریخ دامپزشهکی و پزشهکی ایران. سهه اثر ارزشهمند او:  «العالئیه
، آثاری مرجع و سههیر تحول علم در اسههالم و ایران  و،  ایران از آغاز تا عصههر حاضههر

و مجموعهه میراث علمی  در آنهها بها نگهاهی تمهدنی بهه  وی  انهد کهه  المعهارف گونههدایره
های گوناگون پزشههکی، داروسههازی و دامپزشههکی  زمینه در  ایرانی  دانشههمندان  فرهنگی

 (1389)سیری،    نگریسته است
جلد    1700کتابخانه شههخصههی خود را با   1398در اردیبهشههت ماه   تاجبخشدکتر  

خانه جای  شهناسهی کتابدر تاالر ایران  کتاب به کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد اهدا کرد که
 مراسم رونمایی از این مجموعه برگزار گردید.  1398هشت  اردیب 7گرفت و در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 منوچهر سالور قاجار مجموعه اهدایی   (7

.  اسهت  گذاران صهنعت سهیمان و قند کشهوراز پایه(  1389-1293سهالور )میرزای  منوچهر  
بود و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کارخانه قند مرودشهت    1380تا    1358از سهال   او

رئیس انجمن   وی همچنین  .به عنوان مهندس برجسهته ایران انتخاب شهد  1376در سهال  
سهرپرسهت بنیاد علوی    1358  و  1357های  اسهالمی مهندسهین ایران، و مدتی نیز در سهال 

انشهگاه علم و صهنعت  د درالتحصهیلی  به مناسهبت شهصهتمین سهال فارغ  1377بود و در سهال  
به نام ایشهان  این دانشهگاه  یک  و کتابخانه دانشهکده مکانمورد قدردانی قرار گرفت  ایران  

 ( 1389، )دانشگاه علم و صنعت ایران  .نامگذاری شد
، توسهط فرزند  1398در اردیبهشهت ماه  جلد،    2000منوچهر سهالور، بالغ بر کتابخانه  

و مرکز اسهناد اهدا شهد و در بخشهی از  ایشهان، رضهاقلی سهالور قاجار، به کتابخانه مرکزی  
جلد کتاب چاپ سهنگی این    100فت و منابع چاپی غیرکتابی کتابخانه اسهتقرار یامخزن  

 های چاپ سنگی کتابخانه منتقل گردید.مجموعه به مخزن کتاب

 النی اهلل محمدی گیآیتاهدایی   ۀمجموع (8

اسهههتادان  از مدرسهههان حوزه علمیه و از  (  1393- 1307اهلل محمد محمدی گیالنی ) آیت 
ه اسههت و پس از انقالب  دق بودگاه تهران و دانشههگاه امام صههادانشههکده الهیات دانشهه

ان  های اجرایی متعددی داشهته اسهت، از جمله رئیس دیومسهوولیت  1357اسهالمی در سهال  
 ، تهران در سهه دوره مجلس خبرگاننماینده ،  شهورای نگهبان و عضهو   عالی کشهور، دبیر 

الیفاتی در  سهت و تبوده ا   دادگاه انقالب رئیس  عضهو مجمع تشهخیص مصهلحت نظام و 
 فقه، کالم و شرح دعاها دارد.  

به   1396در سال  جلد،   3000محمدی گیالنی، در حدود تابخانه شخصی  بخشی از ک
اسهان کتابخانه از میان کل مجموعه که نزدیک  شهد که توسهط کارشهنکتابخانه مرکزی اهدا  

تیر    13در   کتابخانه،  6جلد بود انتخاب شهههد و پس از اسهههتقرار آن در مخزن    9000به 
 (.  1396، مراسم رونمایی از آن، با حضور رئیس دانشگاه تهران، انجام شد )لیزنا  1396

طریق سهامانه    کتابخانه اسهتقرار یافته و سهازماندهی آن انجام شهده و از   6در مخزن  
 کتابخانه قابل جستجو و بازیابی است. 
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 علی الریجانیاهدایی  ۀمجموع (9

سهیاسهتمدار اسهت و پنجمین رئیس مجلس شهورای  و   علی الریجانی، مدرس دانشهگاه
سهفه از دانشهگاه  آموخته رشهته دکتری فل( بوده اسهت. وی دانش1399-1387اسهالمی )

جلد، به   1500بخشهههی از کتابخانه خود را، درحدود   1397تهران اسهههت و در سهههال  
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اهدا کرد.

 شود.بخانه نگهداری میشناسی کتااین مجموعه در تاالر ایران

 حجت   محموداهدایی  ۀمجموع (10

آبهادی و امهام خمینی در درس شهههاه اهلل  (، از شهههاگردان آیهت 1378- 1292) محمود حجهت  
قم به تهران مهاجرت   پس از کسهب درجه اجتهاد از   . در حوزه علمیه قم بوده اسهت فلسهفه  

و موفق به اخذ درجه   شههود وارد دانشههکده معقول و منقول دانشههگاه تهران می کند و  می 
گردد، اما بیشهتر  دکتر مصهدق مشهغول خدمت دولتی می شهود. چندی در دولت  دکتری می 

و تحقیق و تفحص در علوم  در کتابخانه شخصی بزرگ خود اوقات خود را صرف مطالعه  
 داشته است.    اری مک مدتی با قوه قضائیه ه نیز  پس از انقالب  کرده است.  می اسالمی  

جلهد کتهاب، توسهههط    4000، بها بیش از  1398و در تیر مهاه  کتهابخهانهه شهههخصهههی ا
زن منابع چاپی  هدا شهههد و در مخفرزندشهههان، دکتر مهدی حجت، به کتابخانه مرکزی ا

  جلد کتاب   200بیش از  .  و سهازماندهی آن در حال انجام اسهت  فتاسهتقرار یاغیرکتابی  
  شد.منتقل  به مخزن کتابهای چاپ سنگی کتابخانه  این مجموعه  چاپ سنگی  

   مهدی حائری یزدی اهدایی  ۀمجموع (11

(، فقیه و فیلسهوف، اسهتاد حوزه علمیه قم، دانشهگاه  1378-1302مهدی حائری یزدی )
و موفق به را نیز آموخت    فلسهههفه غربهای کانادا و آمریکا بود. وی تهران و دانشهههگاه

 .  شد دانشگاه تورنتوز ا فلسفه تحلیلیشته  گرفتن درجه دکترا در ر
، از طریق  1399تیرمهاه سهههال  ، در  جلهد کتهاب از کتهابخهانهه مههدی حهائری یزدی  360

اه تهران، به کتابخانه  استاد دانشکده فنی دانشگ  ،محمدرضا حائری یزدیفرزندشهان، دکتر  
 شد.اهدا  مرکزی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
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   ویژه  ی هامجموعه معرفی سایر  .3-1-4-1-5

   ابراهیم پورداود ۀمجموع (12

در رشتۀ فرهنگ ایران باستان  ش( استاد ممتاز دانشگاه تهران  1347- 1264)  پورداود   م ی ابراه 

در   ی شهناسهران ی ا   ر گذا ان نی ب و   باسهتان   ران ی زبان و فرهنگ ا   اگر ی اح زبان اوسهتایی بود. او را   و 

،  یمهدو  و  )دادبه اند. وی نخسهتین مترجم اوسهتا به زبان فارسهی اسهت دانسهته   ران ی ا   ن ی سهرزم 

1384 :  13 /739 -743 ) . 

ایران باسهههتهان، در سهههال    هاینزبابا گرایش فرهنهگ و   های پورداودکتهاب  مجموعه

سههى،  هاى فارجلد کتاب به زبان 3000و درحدود   شههدبراى کتابخانه خریدارى    1346

  ۀگزارش کتابخان)   گیرد شهناسهى را دربرمى هاى التین با موضهوع مطالعات ایران عربى و زبان 

 . ( 106  : 1349مرکزى و مرکز اسناد سال  

شهود و از طریق  ى نگهداری مىاین مجموعه اکنون در تاالر خواجه نصهیرالدین طوسه

  1348در سهال    دهای پورداوۀ کتابمجموع  دان اصهلى کتابخانه قابل بازیابى اسهت.برگه

سهردر این   ۀاهلل همدانى اسهتقرار یافت. در متن کتیبابتدا در تاالر خواجه رشهیدالدین فضهل

 تاالر چنین نوشته شده است:

آن   ةبت انعقاد مجلس تحقیق علمى درباراهلل همدانى که به مناسه تاالر رشهیدالدین فضهل»

براى مطالعات ى شهده اسهت  گذار( نام1348وزیر، مورخ و طبیب ایرانى )دانشهگاه تهران  
  ۀ منظور کتابخان  بدین  ؛یابدعلمى دانشهگاه اختصهاص مى  هیاتشهناسهى و تحقیقات  ایران

 «دارى خواهد شد.در آن نگاه ،استاد فقید دانشگاه تهران ،شادروان ابراهیم پورداود

  ۀ شهناسهى تاالر رشهیدالدین و مجموع ایران  ۀدر میان مجموع  1379این مجموعه تا سهال  

گردآورى و   ۀ مهذکورامها در این سهههال مجموعه  ؛کمیهاب کتهابخهانهه پراکنهده بودههاى  کتهاب

  ماه  ری شههد. سههپس در آبانویژه در قسههمتى از همان تاالر نگهدا  ۀعنوان یک مجموعبه

 .شدهاى ویژه منتقل  یاب و مجموعهکمهاى  به تاالر کتاب 1383
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 دانشگاه تهران  انتشارات ۀمجموع (13

به صورت یک مجموعۀ ویژه در ن  دانشگاه تهرا  سسه انتشاراته انتشارات مؤمجموع
  فروسهتو بر اسهاس شهمارة    445LGRبا شهماره ردة شهود و می  نگهداریکتابخانۀ مرکزی  
های  زبانهایى به زبان فارسههى، عربى و در این مجموعه کتابشههده اسههت. سههازماندهی  

 التین، در موضوعات مختلف، وجود دارد.

تالیف عزت اهلل خبیری است که   بیولوژی وراثت کتاب   ه مجموع این   در  ب نخستین کتا 
ماه    آبان تا زمان انتشار این کتاب ) به چاپ رسده است.   1  فروست شماره با   1325در سال  

 رسیده است.    4204شمار انتشارات دانشگاه به   فروست، (، براساس شمارة  1399

های  سهال ، اما در شهودمی  نگهداریکتابخانه   6مخزن  در در حال حاضهر ن مجموعه  یا
   .شدمی  نگهداری ،گذشته در تاالر مرجع کتابخانه که در محل تاالر ابوریحان بیرونی بود

سهازی و سهازماندهی کتابخانه، هر یک  الزم به ذکر اسهت براسهاس سهیاسهت مجموعه
بندی  ی انتشههارات دانشههگاه تهران حداقل در دو نسههخه و به دو صههورت ردههاکتاباز  
( و دیگری در ردة موضهوعی  445LGRتشهارات دانشهگاه تهران )کی در ردة انشهود و یمی

 گیرد. محتوای کتاب قرار می

 هاى درسىكتاب (14

  های درسههی کتاب ای از  و مرکز اسههناد دانشههگاه تهران مجموعه   مرکزی   ۀ در کتابخان 
وزارت ،  مدارس قدیم، وزارت معارف های درسهی مدرسهه دارالفنون و  شهامل کتاب 

ابتهدایى، راهنمهایى و دبیرسهههتهان(،    ، فرهنهگ  و وزارت آموزش و پرورش )مقهاطع 
 ، وجود دارد.  عنوان   5000درحدود  

از سههال  و    گیرد را دربرمى ش  1370 تا سههال ش  1233ق/ 1270ین مجموعه از سههال  ا 
هاى درسهى و نیز اقدام  به دلیل حجم بسهیار کتاب   1همزمان با تغییر نظام آموزشهی، ،  1137

هاى درسهههى، کتابخانه  و بایگانى کتاب تشهههکیل آرشهههیو ش براى  وزارت آموزش و پرور 
 .  ادامه نداد ها را مرکزى گردآورى این نوع کتاب 

 
سهاله آموزش متوسهطه به سهه سهال متوسهطه و یک  دورة چهارکند و  نظام آموزش متوسهطه تغییر می  1371در سهال  1

 شود.سال پیش دانشگاهی تقسیم می
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   تهران مجموعۀ انتشارات دانشگاه. 21 یرتصو 

دانشهههسهههراههای    ،مقهدمهاتی و عهالی  ههایههای درسهههی دارالمعلمینکتهاببرخی  همچنین  
ش(،  1317-1315) ابهعظ و خطموسههسههه و، کتابهای درسههی ی و عالیراهنمای  ،مقدماتی
نیز در این   کتابهای کمک آموزشهههیو   آموزش بزرگسهههاالن اکابر وهاى درسهههى  کتاب

 مجموعه وجود دارد.
و  بخشهی از کتابهای این مجموعه چاپ سهنگی هسهتند و مربوم به مدرسهه دارالفنون  

  ان تشریح بدن انسترین کتاب درسی در این مجموعه  شوند. قدیمبرخی مدارس قدیم می
ق به  چاپ رسههیده اسههت. مجموعه کتابهای درسههی  1270از پوالك اسههت که در سههال  
کتابخانه و در کنارمجموعه کتابهای چاپ سهههنگی نگهداری   4چاپ سهههنگی در مخزن  

مشههخص شههده در پایگاه   Tبا حرف   ای کهها با شههمارهشههود. این دسههته از کتابمی
 بازیابی است.  های چاپ سنگی در سیستم جامع کتابخانه قابلکتاب

 چاپ سهربی کتابخانه از درسهی  های  مجموعه کتابنویسهی  کار سهازماندهی و فهرسهت
های  کتابانجامید.    طول  به  1398 ماه آذر  اواسهط  تا و  شهد آغاز  1396 ماه بهمن  اواسهط

(، مقطع راهنمایی و دبیرسههتان  7/1556LBمقطع دبسههتان )  ،در چهار گروهاین مجموعه  
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(53/1623LBآموزش عا ،)( 8/2329لیLC( و آموزش بزرگسهاالن )5257LCرده )  بندی
کتهابخهانهه    منهابع چهاپی غیرکتهابی  مخزن  درصهههورت یهک مجموعهه ویژه  بهه  انهد و  شهههده

   .دنشونگهداری مى

 له(یمیبرگردان )فاكس هاى نسخهاپچ  ۀمجموع (15

جلد چاپ عکسهى فارسهى و عربى اسهت   50ش از ی ن مجموعه در حال حاضهر بالغ بر ب ی ا 
اند، از جمله سهلسهله انتشهارات آکادمى علوم  افته ی ا خارج از کشهور انتشهار  ی ران  ی در ا که 

فارسهى،  ن کتاب چاپ عکسهى  ی اند. نخسهت ن مجموعه گردآورى شهده ی اتحاد شهوروى که در ا 
ن  ی در و   1972که در سهال  اسهت  ، به خط اسهدى طوسهى،  ه ی االدو  ق ی حقا  عن  ه ی االبن   کتاب 

 د. ی منتشر گرد 

 شود. مى   نگهداری   پژوه( محمدتقی دانش های خطی) نسخه   ۀ مطالع تاالر    ن مجموعه در ی ا 

 انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل  (16

، با همکاری  1382این مؤسهسهه وابسهته به دانشهگاه علوم پزشهکی ایران اسهت و از سهال  
سهالم، نسهخ  در طرح احیاء متون علمی طب سهنتی ایران و ادکتر محمدمهدی اصهفهانی،  

)ر.ك:   نمایدمیاسهالمی را گردآوری، تکثیر و توزیع  -طب سهنتی ایرانی  ۀدر زمینقدیمی  
ین  هایی که ااصههل نسههخه .پزشههکی، طب اسههالمی و مکمل(مؤسههسههه مطالعات تاریخ  

مانند    ،های داخلیکتابخانهرسهاند متعلق به برخی مؤسهسهه به صهورت افسهت به چاپ می
، و آسهتان قدس رضهوی  ۀو کتابخانایران  ملی    ۀ، کتابخانمجلس شهورای اسهالمی  ۀکتابخان

 های خارج از کشور است.برخی کتابخانه
متون خطی، چاپ سهنگی و چاپی در   از  عنوان 1000حدود مؤسهسهه تاکنون در این 

را به صهورت افسهت و در تیراژ محدود به چاپ رسهانده اسهت.  موضهوع پزشهکی سهنتی  
 انگلیسی و فرانسه است.  عربی و به ندرت به زبان بیشتر به زبان فارسی و   این مجموعه

سازماندهی آن به صورت  شود و  های خطی نگهداری میاین مجموعه در تاالر نسخه
 انجام شده است.، 111R ، در زیر رده کلیایمجموعه
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 (دونالدجولین اف.)پت( مکاهدایی خیام )مجموعه  (  17
ها،  ام، مطالعات، نگارگریعیات خیهای رباعنوان از ویراسههت  192شههامل    این مجموعه

از  م(  1883)د.  ادوارد فیتزجرالد   ترجمهکه بر اسههاس  ی اسههت  ها و آثار دیگرنامهزندگی
انجهام شهههده و در خهارج از کشهههور بهه چهاپ    تهاکنونم، 19  قرن  اواخر  از  ،ربهاعیهات خیهام
 رسیده است.  

  ،( Julien F. (Pat) MacDonald)  دونهالهددکتر جولین اف.)پهت( مهکاین مجموعهه را  
به کتابخانه مرکزی    .سههی .دی  ،میانه واشههنگتنمرکز مطالعات اسههالم و خاورهمکاری  با 

و اسهت    م1926متولد سهال    دونالدمکجولین اف.)پت(    .کرده اسهتدانشهگاه تهران اهدا  
معاون کنسههول سههفارت آمریکا در تبریز حضههور    با سههمتم  1957-1955های  در سههال 

اسهتادان  یات انگلیسهی در دانشهگاه تبریز و آشهنایی با  ادب  زمانداشهته اسهت. تدریس هم
التحصیل  فارغوی .  شودنیشابوری میعمر خیام  حکیم با  اوادبیات فارسی مقدمه آشنایی  

در سهال   وای اتحاد جماهیر شهوروی در مقطع فوق لیسهانس اسهت  رشهته مطالعات منطقه
  یم و تربیت دیریت تعلپس از ترك وزارت خارجه به ادامه تحصههیل در رشههته م  1964
 1شود.میموفق به اخذ دکترا از دانشگاه هاروارد   1969و در سال    پردازدمی

 شود.شناسی نگهداری میاین مجموعه در تاالر ایران

 ( مجموعه مطالعات شیعی  18

 اهمیت و   اسهت  شهده   منتشهر   شهناسهی ة شهیعه حوز   در  که   فراوانی   و   ارزشهمند   منابع  به  توجه  با 
مرکزی، لزوم تاسهیس تاال    کتابخانه دکتر رسهول جعفریان، رئیس وقت   ، وزه این ح   تحقیقاتی 

 را مطرح کرد و در گام نخست .  شیعی   مطالعات  ویژة   تخصصی   تاالر 
 

 
اسههالم و خاورمیانه در شهههر کیترزبرگ در در مراسههمی که در مرکز مطالعات   1398دی ماه  8در  1

شهود، از وی به خاطر اهدای این  دی.سهی.، با حضهور سهید حسهین نصهر، برگزار می  حومه واشهنگتن
 مجموعه ارزشمند به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تقدیر به عمل آمده است.
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 )ره( نشر و تنظیم آثار امام خمینى  ۀانتشارات مؤسس  ۀمجموع (19

  )ره(نشهر و تنظیم آثار امام خمینى   ۀ جلد از انتشهارات مؤسهسه  1200این مجموعه بالغ بر 
یک اى، مبنى بر نگهداری این آثار در نامه بر توافق  ، بنا 1376اسهت که این مؤسهسهه در سهال  

انتشههارات خود را نیز براى کتابخانه    ۀ و ادام   کند می اهدا    ۀ مرکزی به کتابخان  ، قسههمت ویژه 
و  اسهالمی  انقالب    ة هایى در بار و کتاب خمینی د. این مجموعه شهامل آثار امام  دار ارسهال مى 
نامه و نشههریه اسههت. در این مجموعه تعدادى کتاب نیز به مام و تعدادى پایان رت ا حضهه
هاى مختلف دنیا با موضوعات مربوم به امام خمینى وجود دارد. همچنین دو دستخط  زبان 

 شود. موعه دیده مى از امام در دو ویترین در کنار مج 
   . شود هداری مى تاالر ابوریحان بیرونى نگ   اى در ویژه   ۀ در غرف   این مجموعه 

 

 
 )ره(  و نشر آثار امام یمانتشارات مؤسسۀ تنظ  ۀمجموع . 22 یرتصو 

 مخزن ویژه  ۀمجموع (20

کهه بهه    گیرد جلهد اسهههت برخى آثهار خهاص را دربرمى   1000این مجموعهه کهه در حهدود  
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. این آثار تنها در اختیار پژوهشههگرانی که در ی آنها محدود شههده اسههت دالیلی دسههترسهه
با   ها کتاب این نوع  گیرد. د نظر مشههغول مطالعه و پژوهش هسههتند قرار می های مور زمینه 

 د.نشو نگهداری مى   در مخزن ویژه اند و  مشخص شده ها بر روى فهرست برگه   RSعالمت 

 هاى چاپ سنگىكتاب .2-5

  10500، درحدود هاى چاپ سههنگىارزشههمندى از کتاب  ۀدر کتابخانه مرکزى مجموع
هاى فارسهههى، عربى،  به زبانمختلف و  موضهههوعات   در  موعهن مجیوجود دارد. ا  ،جلد

 . است ترکى و اردو
گر ی ه از د ی بق   سههى اسههت و ی د نف ی سههع   مجموعه ن مجموعه متعلق به ی بخش بزرگى از ا 

 آورى شده است. کتابخانه گرد ى  ی دارى شده و اهدا ی هاى خر مجموعه 

اى مختلف  ههاى چاپ سنگى براساس قطع کتاب است و قطعبندى کتابطبقه ةویش
   به قرار زیر است:  هاکتابقطع    هایاندازه  .انددهیمشخص گرد A ،B ،C ،Dبا حروف  

A  :متر و بیشتر.سانتی 28: قطع رحلی 
B  :متر.سانتی 27-23: قطع وزیری 
C  :  متر.سانتی 22-16: رقعیقطع 
D مترسانتی 16-12: : قطع جیبی. 

  ۀ انتخاب شههده اسههت به مجموع   Text ةبه مناسههبت واژنیز که   Tبه جز این، حرف 
نگهداری  که در این مجموعه  و مدارس قدیم    دارالفنونچاپ سههنگی  هاى درسههى  کتاب
  .اختصاص دارد  دنشومى

شهود، بدین گونه هاى چاپ سهنگى، به صهورت کسهر نوشهته مىراهنماى کتاب ةشهمار
د در باالى  انکه به مناسهبت قطع کتاب انتخاب شهده A ،B ،C ،Dحرف    چهارکه یکى از 

 شود.می  خط نوشته  زیردر قفسه در   خط کسرى و شماره ردیف کتاب
فهرسهت شده و در سامانۀ  این مجموعه  از   جلد(  9230عنوان )  6150تاکنون بیش از 
 ل جستجو و بازیابی است.کتابخانۀ مرکزی قاب

بخشی نویسی  فهرست  1354-1353ای  هشناس برجسته، در سال احمد منزوی، نسخه
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  1396–1395های  سهپس در سهال   ای چاپ سهنگی کتابخانه را انجام داده اسهت.هبکتااز  
  مرحله   1397که در اردیبهشهت ماه  نویسهی این مجموعه از سهر گرفته شهد تا اینفهرسهت
آغاز شهد و به همت دکتر عباس بصیری    سهنگی  چاپ  کتابهای  نویسهیفهرسهت از  جدیدی
به پایان رسههید و اکنون اطالعات   نویسههی کل مجموعه با جدیت ادامه یافت وفهرسههت
 کتاب چاپ سنگی در سامانه کتابخانه مرکزی قابل بازیابی است.عنوان  6200 درحدود

  6مخزن   مرکز اسههناد کتابخانه در  ۀنیدر گنج  1378ش از تابسههتان  ین مجموعه تا پیا 
هاى عکسهى کتابخانه  ها و نسهخهلمیکروفیم  ۀنیگنج در این سهال بهشهد و مى  نگهداری
های  جنب مخزن نسهخه 4این مجموعه به مخزن    1392پس از آن در سهال  د. یمنتقل گرد

ار  یهههاى خطى در اختمطهالعهه نسهههخهه  ةژین مجموعهه در تهاالر ویاخطی انتقهال یهافهت.  
 رد.یگکنندگان قرار مىمراجعه

 ات ادوارى  ی. نشر3-5

 فارسى و عربى  نشریات  .1-3-5

هاى  ن مجموعهی تر ن و مهم ی تر کى از بزرگ ی   مرکزى   ۀ ات فارسههى کتابخان ی مجموعه نشههر 
عنوان مجله و    2570شهامل  رود و در حال حاضهر ات فارسهى در کشهور به شهمار مى ی نشهر 
 1عنوان روزنامه است.   1937ش از ی ب 

د و مجالت فارسهى متعلق به محمد رمضهانى،  ین مجموعه را مجموعه جرایاسهاس ا
ر اسهت و ینظاى کموع خود مجموعهل داد که در نیصهاحب انتشهارات کالله خاور، تشهک

براى کتابخانه    1342ده بود و در سههال  یآورى گردک به چهل سههال جمعیدر مدتى نزد
مدت چهل  عنوان بود که محمد رمضانى در  2000ن مجموعه بالغ بر یا  2دارى شد.یخر

 آورى کرده بود.ران جمعیها و مجالت فارسى چاپ شده در خارج از اسال از روزنامه

 

راهنماى  » )ر.ك:کرد افت مىیه دریعنوان نشههر  1200، بالغ بر 1354مرکزى در سههال   ۀ. کتابخان1
 (.57 :1354،  «مراجعات کتابخانه و مرکز اسنادش بخ

 .(ادداشت ابتداى کتابی :1368افشار،  )ر کتابفروشى شمس یبه لطف و توجه آقاى بارفتنى، مد. 2
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خ  ی مرکزى از تهار  ۀبر مکهاتبهات بهه عمهل آمهده بها وزارت ارشهههاد اسهههالمى، کتهابخهانه  بنها
ارشهاد اسهالمى درآمد و بنا بر  ات وزارت  یت طرح واسهپارى نشهریبه عضهو  1/4/1379

ل  وو ران مسههیکل مطبوعات داخلى وزارت فرهنگ و ارشههاد اسههالمى، مد ةادار  ۀیاطالع
خود به   ۀافتیانتشهار    ۀینشهر  ک نسهخه ازیات سهراسهر کشهور موظف به ارسهال  ینشهر
 مرکزى هستند.  ۀکتابخان

ن  ی ترمىیقهد ق( و1267)  هیهاتفهاقعیوقهان مجموعهه  یموجود در ا  ۀن روزنهامهیترمیقهد
 ش( است.1279/ق1318)  مظفرى  فالحت  مجموعه  نیموجود در ا  ۀمجل

کتابخانه    سههامانۀز  یات و نیژه در بخش نشههریهاى وق کاردکسین مجموعه از طریا
 .آغاز شد 1382دى کتابخانه از سال  فى و موجویابى است. ورود اطالعات توصیازقابل ب
  ههای شهههمهاره  تمهامی  همراه  بهه  روزنهامهه  عنوان 620 و  مجلهه  عنوان 483  تعهداد  کنون  تها
 54  و  مجلهه  عنوان  256  تعهداد،  این از و  اسهههکن  کتهابخهانۀ مرکزی  آرشهههیو در  آن  موجود
ه به  و  شهههده  دیجیتهال   نیز  دوم  پهلوی  و  اول   ویپهل  قهاجهار،  ههایدوره  از  روزنهامهه  عنوان
 .گیردمی  قرار  نمراجعا  اختیار در  نشریات فنی  خدمات  دفتر در  کامل  شمارگان  صورت

ههای موجود در کتهابخهانهه در چنهد مجلهد بهه چهاپ  هها و مجلههفهرسهههت روزنهامهه
 است: رسیده

 شههگاه کتابخانه مرکزى و مرکز اسههناد دان  ۀهاى فارسههى در مجموعفهرسههت روزنامه
 ج:2 .1360-1354دانشگاه تهران،    تهران:  به کوشش حسن مرتضى سلطانى،،  تهران
 شمسى  1320قمرى تا   1367مربوم به سالهاى   :1 ج
 شمسى  1320-1332سال   :2 ج
  مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه تهران از آغاز تا پایان   ۀهای کتابخانسههت مجلهفهر
   دانشگاه تهران،  1387. 2 جلد.ناداسی و کزمر  ۀکتابخان  هران:ت  ،وریشآ هرانم ،1385
  های سال در  که  جزء   24، شامل نه فنونیگنج  ۀمجلدورة کامل   1381 سال  در زمستان  

، به همراه  کتابخانه  ات ادوارىیت بخش نشههربه هممنتشههر شههده بود،  ق  1321و   1320
ن  ای د چاپ شهد.یتجدص، 384در به صهورت افسهت، ه، یه و نمایفهرسهت مطالب نشهر

آن مرکزى و مرکز اسهناد اسهت و   ۀترین مجالت موجود در کتابخانیکى از قدیمىجله  م
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 1.اندنخستین مجله در ایران دانستهرا  
  های کمیاب دانشهگاه تهران موجودی کتابخانه مرکزی، مرکز اسهناد ها و مجلهوزنامهر

 پژوهش و نگارش سیدفرید قاسمی )نشر مورخ(  /یو تامین منابع علم
   / نشههریات علمی ایران )موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه تهران( 

 مهران آشوری
و  در تهاالر بزرگ نشهههریهات در زیرزمین کتهابخهانهه  ههاى صهههحهافى شهههده مجالت  دوره 
مجموعۀ نشههریات ادواری   . ود شههمى  ری نگهدا   7 هاى فارسههى و عربى در مخزن روزنامه 

در طبقه هفتم کتابخانه    1398تا پاییز  فارسههی و عربی کتابخانه، شههامل مجله و روزنامه، 
تاالر بزرگ نشهریات که بدبن مسهتقر بود ولی در این سهال مجموعه مجالت فارسهی به 

 کتابخانه کاهش یابد.منتقل شد تا بار طبقات  ساخته شد  کتابخانه    زیرزمینمنظور در 
از طریق  کتهابخهانهۀ مرکزی و مرکز اسهههنهاد  فهارسهههی و عربی  نشهههریهات    ۀمجموعه
 بازیابى است.   قابلکتابخانه    سامانۀهاى ویژه در بخش نشریات و نیز کاردکس

   نشریات التین  .2-3-5

فرانسههه،  سههى،  ی انگل   شههامل ،  خارجی هاى  به زبان   نشههریه عنوان    2674مرکزی  در کتابخانه  
  ،درخوش  هیمیان و )آشهوری، ف  گر وجود دارد ی هاى د و زبان   ، ژاپنی ى ى، روسهی ا ی تال ی آلمانى، ا 

1389  :111 ) . 
هاى مختلفى که در دانشههگاه تهران  ازهاى آموزشههى رشههتهین مجموعه براسههاس نیا 
ق  ی ن گردآورى از طریهاى پژوهشهى مختلف گرد آمده اسهت. انهیشهود و زمس مىیتدر

 شود.نجام مىا اهدا ایگان و یافت رایاشتراك، مبادله و در

ات  یهگهان نشهههریافهت رایه، کتهابخهانهه جههت در1350بنهابر گزارش کتهابخهانهه در سهههال   

 

شههد.  ک بار منتشههر مىیه هر دو هفته  خى اسههت کیاى علمى و صههنعتى و تارمجله گنجینه فنون. 1
ت  و یخان تربرزا محمدعلىیت میریه مدش، ب1281ق/ 1320سهال  ةقعدیآن در ذ  ةن شهمارینخسهت

افت. در برخى یسهنگى انتشهار   یز به صهورت چاپتبر  ۀدر کتابخان، زادهیدحسهن تقىهمکارى سه
 (.343: 1371ن،  یبرز)  ذکر شده است  «زینه فنون در دارالسلطنه تبریگنج»ها نام آن کتاب

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/153741
https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/153741
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ارى را انجام  یا مکاتبات بسهیها و مراکز علمى دنادوارى خارجى با مؤسهسهات و دانشهگاه
 .رسدم مى1820خارجى کتابخانه به   اتیقدمت نشر  1.ه استددا

ژه یهاى وق کاردکسیاز طراسناد    و مرکز  کتابخانۀ مرکزیخارجی نشهریات    ۀمجموع
های صههحافی شههده  و دوره  ابى اسههتیباز قابلکتابخانه  سههامانۀ    ات ویدر بخش نشههر

کتهابخهانهه    5در مخزن    شهههودمجلهد می 132.350نشهههریهات التین کتهابخهانهه کهه درحهدود  
 شود.نگهداری می

 هاى خطى . نسخه4-5

از گیرد که را در برمی و ترکى  نسهخه خطى به زبان فارسهى و عربى    16.376ن مجموعه  ی ا 
از   نسهخه   4408اسهت و تعداد    مرکزی   کتابخانه اصهلی    نسهخه مجموعه   11.978  ن تعداد ی ا 

 2. است به کتابخانه مرکزى منتقل شده    نامه دهخدا و موسسه لغت هاى مختلف  کده دانش 

ههاى خطى نسهههخهه   ه مجموعه  ، ههای خطی کتهابخهانهه مرکزی نسهههخهه   نهه ی اصهههلى گنج   ۀ یهپها 
مجلد،    1329شهامل  (، اسهتاد الهیات و فلسهفه دانشهگاه تهران،  1359)د.    ه و محمد مشهک سهید 

و فکر ایجاد یک کتابخانه مرکزی را،   د ی گاه تهران اهدا گرد به دانشه  1328اسهت که در سهال  
 : پیشینه تاریخی( 2آوری این گونه آثار، به وجود آورد )ر.ك. فصل برای نگهداری و جمع 
  550نى )یرى امین نصههیفخرالداى خطى  هنسههخه  ۀمجموع  1336سههپس در سههال  
،  3مجلد(   2734راد )شهامل  نعلى باسهتانىیارزشهمند حسه  ۀمجموع  1337مجلد( و در سهال  

،  1344مجلهد( و در سهههال    137علوى )  مجلهد(، بتول   637زد )یمجموعهه خهانهدان علومى  
مجموعه  دو ن یدارى شد. همچنیمجلد( براى کتابخانه خر  1093سهى )ید نفیسهع  ۀمجموع

 

و مرکز اسهناد مربوم  مرکزى  ۀگزارش کتابخان)  نامه ارسهال شهده اسهت  1171  رش،ن گزا یا  بر بنا. 1
 (.122 :1352، 1350به سال 

راى ن سهههال دا یدر ا مرکزی  کتهب خطى کتهابخهانهه    ۀنهیکتهابخهانهه، گنج 1354بر گزارش سهههال    . بنها2
 (.209 :1355 ،روشنى زعفرانلو) جلد نسخه خطى بوده است 12923

هاى خطى کتابخانه  راد، در فهرست نسخهنعلى باستانىیهاى خطى حسجلد از نسخه  2459تعداد  . 3
 معرفى شده است. 4845تا  2387 ةاز شمار، 14-8تهران، ج   مرکزى دانشگاه
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مجلد(، در   113سهى )یس، مسهتشهرق انگلیال و  مجلد( 30الدوله )اونلى غفارى معحسهنع
به کتابخانه اهدا شههد و   1347مجلد( در سههال    67و خاندان محمد عبده )  1346سههال  
حى به صهورت  یح ذبیشهنهاد مسهیمجلد(، به مسهاعدت و پ  221شههردارى گرگان )  ۀکتابخان

 ار کتابخانه قرار گرفت.یمبادله در اخت

هاى خطى در کتابخانه  براى حفاظت نسهخه  ایویژه، از آنجا که محل  1349  سهال در 
به ر  یهاى مختلف به شهرح زهاى خطى دانشهکدهمرکزى سهاخته شهده بود، مجموعه کتاب

 افت:یانتقال  جا آن

  ؛مجلد( 334پزشکى )  ةدانشکد  مجموعه
 ؛مجلد( 636حقوق و علوم سیاسى )ة  دانشکد  مجموعه
و دو    جلهد(م  548انسهههانى )ات و علوم  یهادب  ةخطى دانشهههکهدههاى  کتهاب  همجموعه
و احمهد    مجلهد( 275اصهههغر حکمهت )على  همجموعهاههدایی بهه آن دانشهههکهده:  مجموعهه  
 (؛  1359ر سال  )انتقال یافته د مجلد( 498امام جمعه کرمان )جوادی  

اهدایى خاندان   همجموعو    مجلد(  1436ات و معارف اسالمى )یاله ةدانشکد مجموعه
 ه. دانشکدآن مجلد( به  230آل آقا ) حکمت

 (1399-1398سال  جلد( )انتقال یافته در  375نامه دهخدا )مجموعه موسسه لغت
اردیبهشههت    28ای که در تاریخ  نامهمجموعه موسههسههه لغت نامه دهخدا، پیرو تفاهم

ت و نگهداری در بین کتابخانه مرکزی و آن موسهسهه امضها گردید، به منظور مرم  1398
های خطی کتابخانه مرکزی انتقال یافت.  ، به گنجینه نسههخهط مطلوب و اسههتانداردشههرای

نامه کتابخانه مرکزی به ترمیم کامل و اسهکن نسهخ خطی انتقال یافته و براسهاس این تفاهم
 1نامه دهخدا، متعهد گردیده است.نها، با نام نسخ امانی موسسه لغتنگهداری از آ
ای از کتهابخهانهه، نسهههخهه  ههای خطیۀ نسهههخههجینهموجود در گن  ن نسهههخههتریقهدیمى

ن  یدر ااسهههت.  ق  479تاریخ کتهابت  با    احمهد بن فارس قزوینی( از  203)ش    اللغههمجمهل
هاى اصهل،  هاى کهن، نسهخههاى گرانبهاى هنرى، نسهخهارى نسهخهیمجموعه تعداد بسه

 
نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال معتبر است و در صورت عدم مخالفت کتبی هر یک این تفاهم 1

 شود.میرفین به صورت خودکار تمدید از ط
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ا،  آثار خطوم مالصههدر :ر وجود دارد، از جملهیمنحصههر به فرد و به خط علما و مشههاه
  : گران، و از معاصههران یزى و دید اول، صههائب تبریرداماد، محمدباقر مجلسههى، شهههیم
الزمان فروزانفر،  عیغنى، بدانى، قاسهههم  یانى، مهدى بیالممهالک فراهانى، اقبال آشهههتبیهاد

گران، و از جمله  یسهى و اعتمادالسهلطنه و دید نفینى، سهعیاصهغر حکمت، عالمه قزوعلى
د  ی رازى، عبدالرشهیعا، اسهداهلل شهیشهاملو، شهف  قلىانى، مرتضهىبابا شهاه اصهفه  :سهانیخوشهنو

عماد،  ریرعلى هروى، مید طالقانى، غالمرضها اصهفهانى، میلمى، عبداهلل عاشهور، عبدالمجید
 گران. ید رازى ویوصال ش

انجام شهد و در حال    1380هاى خطى در تابسهتان  شهناسهى نسهخهورود اطالعات کتاب
 کتابخانه قابل بازیابى است.  انۀسامحاضر این مجموعه از طریق  

ر کتابخانه از ابتدای تأسهههیس کتابخانۀ مرکزی در محلی دهای خطی  نسهههخههمخزن  
این   برخی مشهکالت سهاختمان دراما به دلیل   واقع بود،  اول کتابخانه  ۀطبقضهلع شهمالی 
کتابخانه، کلیۀ مواد موجود در   4، پس از بازسهازی و تجهیز مخزن  1392محل، در سهال  

ههای تهاریخی،  اسهههنهاد و عکس  ههای خطی،ههای خطی، شهههامهل نسهههخههنسهههخهه  بخش
یال  و   منتقل شهدخزن  های چاپ سهنگی به این مکتابهای عکسهی و  ها، نسهخهمیکروفیلم

ها  شهرقی مخزن به گنجینه حفاظت شهده نسهخ خطی و یال غربی به مجموعه میکروفیلم
 های چاپ سنگی اختصاص یافت. و کتاب

 محمد مشکوه مجموعه سید .1-4-5

که پایه تاسههیس کتابخانه مرکزی و تشههکیل مخزن نسههخ خطی بوده نفیس    ۀاین مجموع
جلد نسهخه خطى با موضهوعات مختلف پزشهکى، ریاضهى، نجوم،    1329امل  اسهت شه

خصهوصهى در   ۀآنها را از سهیزده کتابخانسهیدمحمد مشهکوه که    اسهتفلسهفه، فقه و ادبیات  
 اند از:ها عبارتبخانه. این کتاآورده بود مدتى نزدیک به سى سال گرد

حاج سهیدالعراقین،    ۀسهادات نقباء بیرجند، کتابخان  ۀالدوله، کتابخانحاج وکیل  ۀکتابخان
محمدعلى تربیت،    ۀسهههیداحمد بهبهانى، کتابخان  ۀاى، کتهابخهانهسهههیهدهادى افجهه  ۀکتهابخهانه
  ۀ یا، کتابخان ضهیاءالدین ک  ۀسهیدمحمدحسهین لواسهانى، کتابخان  ۀنظرپاك، کتابخان  ۀکتابخان
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حسهین شههیدى،  آقاشهیخ  ۀسهیدمحمد تقوى کاشهانى، کتابخان  ۀمرحوم خلخالى، کتابخان
 (.443: 1350محبوبى اردکانى،  )  حوم تیمورتاشمر  ۀکتابخان

هایى که در زمان مؤلف نوشههته شههده و گواهى و  هاى به خط مؤلف، نسههخهنسههخه
فرد،  ى کهن و منحصههر بههااجازه مؤلف را دارد و با نسههخه اصههل برابر اسههت، نسههخه

هاى مذهب و مصههور و به خط هاى سههلطنتى، نسههخههاى شههاهانه با مهر گنجینهنسههخه
هاى سهماع و قرائت و بالغ از دانشهمندان بزرگ از جمله  خوشهنویسهان و یا داراى نوشهته

اسههت. در این مجموعه همچنین چند افزار نجومى   ههاى مجموعه نفیس مشههکوویژگى
  نما و کره آسهمانى، که در کنار و اسهطرالب، تخته رمل، شهاخص، قطبنیز وجود دارد: د

 شود.مجموعه نگهداری مى
مجموعههه  این  رسهههمى  تحویههل  از  ،  پیش 

در  آن  نویسهىبردارى و فهرسهتمراحل سهیاهه
  ها نسخه فهرست تفصیلى  انجام شهد    1332سهال  

پژوه،  بهه قلم علینقى منزوى و محمهدتقى دانش
لد آن به د و سهه ج، تهیه شههبا مسهاعدت مشهکو

 29در  سههپس مراسههم تحویل آن   رسههید. چاپ
شهد  ادبیات برگزار   ةدر تاالر دانشهکد  1333آذر 

هها درون و کتهاب  مقهدمهه( /2:  1332پژوه،  )دانش
چهار صهندوق نسهوز قرار گرفت و در عمارت  

  «مرکزى   ۀکتابخان»ادبیات به نام    ةقدیم دانشهکد
 (.  : پیشینه تاریخی2شد )ر.ك. فصل نگهداری  

مشهکوه در یکی از مجموعه    1335تا سهال  
دانشهسهرای عالی نگهداری  های طبقۀ دوم اتاق
با توصهیۀ مشهکوه، منوچهر سهتوده از وزارت معارف به دانشهگاه    ،شهد. در این سهال می

مشهههغول ثبهت   ،بهه نهام نیهاکی  ،تهران انتقهال یهافهت و بهه همراه یکی از کهارکنهان دانشهههگهاه
به مرکزی    کتابخانههای خطی  ثبت نسهخهدفتر  در شهکوه شهد و ثبت مجموعه مها  نسهخه

 مشکوه محمد دیس. 23 یرتصو
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ها به زیرزمین دانشهکده  به دسهتور ریاسهت دانشهگاه نسهخه  1336ر بهار سهال  . داوسهتخط 
های  های آهنی برای کتابدر این محل برای نخسههتین بار قفسههه و  علوم منتقل شههدند

 (408-407: 1376 )ستوده  کتابخانه مرکزی تهیه شد

 های خطی نسخه اسناد و تقویم و  ارزیابی  .2-4-5

انتخاب و    دسههتورالعملى براى   1349اسههفند    25ه پیش از این اشههاره شههد در تاریخ  چنانچ 
نسهب،  ت امنا رسهید )براى متن این دسهتورالعمل، ر.ك: صهادقى خرید کتاب به تصهویب هیا 

نۀ  بر طبق این مصههوبه، از آن پس کتب و اسههناد خطى منحصههرًا براى کتابخا  (. 222:  1361
اى  قویم این نوع کتهب، منوم به تصهههویب کمیتههشهههد و انتخهاب و ت مرکزى خریدارى مى 

بار بنا به پیشههنهاد کتابخانۀ مرکزى و موافقت  مرکب از پنج نفر بود که هر سههه سههال یک 
هاى تأییدى کمیته به تصهویب  شهدند و صهورت معاون پژوهشهى و ادارى و مالى انتخاب مى 

 رسید.  شگاه مى معاون آموزشى و پژوهشى دان 
ر، اصههغر مهدوى، عباس زریاب خویى، محمدتقى  سههیدحسههین نصههدراین سههال  

هاى خطی انتخاب شهدند  عنوان اعضهاى کمیتۀ خرید نسهخه  پژوه و ایرج افشهار بهدانش
 (198)روشنى زعفرانلو، همان: 
کنند  در این سهال اعضهاى کمیتۀ خرید کتب خطی تغییر مى  ،1359بنابر گزارش سهال  

  پژوه و اصههغر مهدوى اسههماعیل حاکمى، عبداهلل نورانى، محمدتقى دانش ل ازو متشههک
 (. 213)روشنى زعفرانلو، همان:   شوندمی

ایرج افشار  های خطی متشکل از  و پس از آن، کمیتۀ تقویم اسناد و نسخه  60  ۀدهدر  
افشهار به تنهایی  اسهتاد  که اصهغر مهدوی درگذشهت،   1383ز سهال  ابود.  و اصهغر مهدوی  

بها معرفی  (  1389)داد. او تها آخرین روزههای زنهدگی  هها را انجهام میر تقویم نسهههخههکها
برای    هاو ارزیابی و تقویم نسخهها و اسهناد خود را داشتند  کسهانی که قصهد فروش نسهخه

 1.کرد  های خطی این کتابخانه تالشغنای مجموعه نسخه

 
های خطی  دربارة جلسهات تقویم کتابخانۀ مرکزی، ر.ك: فریبا افکاری. »اسهتاد افشهار و تقویم نسهخه 1

 .531-520.، صص81، ش 1390،  بخارا در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران«. 
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های بودجه  ودیتکتابخانه مرکزی برای توسههعه مجموعه خطی خود همواره با محد
ب جلسهات تقویم، با تالش مدیران کتابخانه  مواجه بوده اسهت، اما همواره اعتبارات مصهو

،  و معاونت پژوهشهی دانشهگاه، فراهم شهده اسهت، از جمله، یک نسهخه گرانبهای وندیداد
 ، با مساعدت وزارت علوم خریداری شد. 1380که در سال  ( ق1036)مورخ 

  به ویژه در بخش خطی اسهت   های کتابخانهخشهی از هزینهبنیاد جمالزاده که متولی ب
 بارها مبالغی را برای خرید نسخه در اختیار کتابخانه مرکزی قرار داده است.

برای خرید  ایرج افشهار وجه مادی جایزه کتاب سهال خود را   1382همچنین در سهال  
 های خطی به کتابخانه مرکزی بخشید.نسخه

رسول جعفریان، کار ارزیابی و خرید اسناد  یریت دکتر در دوره مدهای اخیر، در سال 
بار دیگر رونق   متوقف مانده بود،  ، که پس از درگذشهت ایرج افشهار،های خطیو نسهخه
شههد. دکتر جعفریان    انجامبرای جذب و تخصههیص بودجه ای  های ارزندهتالش یافت و

ابوالفضههل  کب از  شههورای ارزیابی و تقویم نسههخ خطی را مر  1398بار دیگر در تیر ماه 
رضهایی  پریسها کرمحافظیان بابلی، سهید محمدحسهین حکیم، دکتر سهوسهن اصهیلی و 

خطی    سههخهنایشههان در این زمینه، خرید   اقدامات ارزشههمندتشههکیل دادند و از جمله 
کتابت شههده  سههال،   700، متعلق به دوره ایلخانی، با قدمت بیش از البالغهنهجگرانبهای  

 . ، است1399در اواخر اردیبهشت ماه  ،  «رالملک السلطانیهم داالسال همدیندر » ق732در 

 های خطی كتابخانۀ مركزی های نسخه. فهرست3-4-5

مرکزى انتشههار یافته    ۀ هاى خطى کتابخان نسههخه   ۀ جلد فهرسههت براى مجموع   21تاکنون  
 : ند ر به قرار زی  های منتشر شده فهرست   . است 
، ج دانشهگاه تهران  هبه کتابخان هواهدایى آقاى سهید محمود مشهک  هفهرسهت کتابخان •

تهران،  )  منزوى  علینقى  /1-2   محمههدتقى   /7-3ج  (؛  1332و    1330دانشهههگههاه 
 (.8133-2133دانشگاه تهران،  )  پژوهدانش

  پژوه دانش  محمهدتقى  /18-8، ج  مرکزى  هههاى خطى کتهابخهانهفهرسهههت نسهههخهه •
دحسهین  حم م   / 20ج  (؛  1391فریبا افکاری )  /19(؛ ج 6413-3913دانشهگاه تهران،  )

 (.1394رضایی )پریسا کرم /21ج (؛  1389حکیم ) 
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 1383، تقویم ایرج افشار و اصغر مهدوی ۀجلس .24 یرتصو 

در انتشهارات کتابخانه، موزه و مرکز اسهناد مجلس شهورای اسهالمی به   20-19مجلدات  
 چاپ رسیده است.

دارد اختصاص    هاهدایى سید محمد مشکو  ههفت جلد نخست فهرست که به کتابخان
هر هفت جلد با الفبایی    ۀنمای  1355و در سهال  اسهت  صهورت موضهوعى تنظیم شهده  به 

مرکزى و مرکز    هاهدایى به کتابخان همشهکو  ههاى خطى مجموعنسهخه  هفهرسهتوار  عنوان
ها  ثبت نسهخه ةمنتشهر گردید. ولى از جلد هشهتم تا هفدهم فهرسهت براسهاس شهمار  اسهناد

نمایۀ مجلدات    .آمده اسهت  هجدهمپانزدهم و جلد   درجلدات  این م  ۀتنظیم شهده و نمای
 بعدی نیز در پایان هر یک آمده است.

 : است  به قرار زیر ها  دانشکده هاى  هاى مجموعه هرست ف 
 (. 1333دانشگاه تهران، )   آورد ره   حسن / پزشکى   ه دانشکد   ه فهرست کتب خطى کتابخان  •
  تصهادى حقوق و علوم سهیاسهى و اق  هدانشهکد  ههاى خطى کتابخانفهرسهت نسهخه •

 .(1339دانشگاه تهران،  )  پژوهدانش  یمحمدتق  /دانشگاه تهران
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  پژوه دانشی  محمهدتق  /اتیهادب  هدانشهههکهد  هههاى خطى کتهابخهانهفهرسهههت نسهههخهه •

 (.1339 ادبیات،  هدانشکد)

  اصهغر مجموعه وقفى على  :ادبیات  هدانشهکد  ههاى خطى کتابخانفهرسهت نسهخه •

 (.1341ادبیات،   هدانشکد)  پژوهدانشی  محمدتق /حکمت

  / امام جمعه کرمان  هات مجموعیادب  هدانشهکد  ههاى خطى کتابخانفهرسهت نسهخه •

 (.1343  )دانشکده ادبیات،  پژوهدانشی  محمدتق

ر  اق دبمحم  /ات و معارف اسهالمىیاله  هدانشهکد  ههاى خطى کتابخانفهرسهت نسهخه •

 (.1345دانشگاه تهران،  )  پژوهمحمدتقى دانشق و نظارت  یبا تحق، یتجح

سهید محمد    /نامه دهخداحاموسهسهه لغت  اکبر دهخداعلی  های خطیفهرسهت نسهخه •

 نامه دهخدا، با همکاری نشر مورخ()موسسه لغت  بهبهانی  طباطبایی

 

 یخط  یهامخزن نسخه  .25 یرتصو 
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 ( 1375-1290) پژوهمحمدتقی دانش . 4-4-5

ه مرکزی  کتابخان ی  خط   های های نسهخه فهرسهت مجلدات  بیشهتر طور که در باال اشهاره شهد  همان 
ت و وی نقش بزرگی در شهههنهاسهههایی مجموعهۀ  پژوه اسهههدانش محمهدتقی    یاد زنده لیف  تا 

 های خطی کتابخانۀ دانشگاه داشته است. نسخه 
تحصههیالت    آمل به دنیا آمد. پس از طی ش در1290سههال   پژوه دردانشمحمدتقی  

 آمد و  تهرانه سهپس بقم رفت    ۀعلمی ةتحصهیالت به حوز  هبرای ادام  اولیه در این شههر
منقول را    معقول و ةنشهکددورة دا  سهپس  .پرداختبه تحصهیل  مروی    هدر مدرسه  1316در 

با   1319تی او در در دولنس گرفت. خدمات  الیسه  1320در دانشهگاه تهران گذراند و در 
دانشهکده حقوق دانشهگاه    هدر کتابخان  اسهتخدام

معاونت    به سههمت  1331تهران آغاز شههد. در  
ن مقام  ها در ایتعیین شههد و سههال   انهاین کتابخ

اسههت  یبا حفظ سههمت به ر  1333باقی ماند. در 
کتب خطی دانشههگاه تهران ودر سههال    هکتابخان
. شهد  منصهوب  مرکزی  هکتابخانبه ریاسهت  بعد 
دانشهیاری به گروه تاریخ    ۀبا رتب  1348سهال   در
پیش  ،  1355  سهال  در الهیات پیوسهت و  ةشهکددان
. به رسههیدادی  سههتا گی، به درجهبازنشههسههتاز  

ة  دور   1369سهههال    رداهتمهام وی    پیشهههنههاد و
نسهخ خطی در گروه کتابداری    کارشهناسهی ارشهد

در   1375در وی شههد.    سههیستأتهران  دانشههگاه  
   گذشت.سالگی در 85سن 

منطقی و    تمقهاال نههاد.  جها    بها موضهههوعهات بسهههیهار متنوع از خود برالهه  قهم 326وی  
ح و نشهر متون اهتمام داشهت و بیش از  تصهحی او به  حائز اهمیت اسهت.بسهیار   او  سهفیفل

   .ه استتصحیح کردرا  اثر  50
را منتشهر  فرهنگ ایران زمین   1332در فروردین سهال   دوسهتانش  او به اتفاق تنی چند از 

 پژوهمحمدتقی دانش .26 یرتصو
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افشهار  ایرج به اتفاق    1339در . همچنین اری کرد همک   ن ال با آ سهی سه بیش از   و   سهاخت 
دفتر  که تا   کرد ر شهههای خطی را منت نسههخه  ة ار درب دانشههگاه تهران    ۀ مرکزی کتابخان  ۀ نشههری 

ههای  مجموعههاز   او خود  مطهالهب این نشهههریهه فههارس    ة عمهد .  ادامهه یهافهت   1362دوازدهم در 
   است. مختلف  های  کتابخانه  خطی 
های ناشهناخته  ای بلند داشهت و تالش کرد هر چه بیشهتر نسهخه نگاری آوازه فهرسهت   در او  
نویسی شیوة ی کند. وی در فهرست و معرف   شور شناسایی کنده را در داخل و خارج از ک و پرا 
اسهت که ایرج افشهار او را   ار بود نویسهی به حدی پرک در کار فهرسهت   و   ن یوسهف را داشهت اب 

 (. 86- 83/ 17:  1391)حقیقی،   نسخه دانسته است  000.50معرف حدود  
اند هی  تهپژوه گفدر مورد دانش»نویسهد:  دربارة او می  کاراننادرهایرج افشهار درکتاب  

اند. او که با هخطی ندید  ۀاو نسهخ  ةجهان اسهالم به اندازیک از کتابشهناسهان متخصهص  
رف شهناسهایی  کرد همه عمر خود را صههای خطی زندگی میوافر به نسهخه  ۀعشهق و عالق

های خطی موجود در و معرفی این آثار کرد و بیسههت هزار صههفحه فهرسههت نسههخه
 (.847: 1382)افشار،    «ن را منتشر کردمختلف ایران و جهاهای  کتابخانه
در که   نگاشهتهرا نیز در سهه جلد  مرکزی  های کتابخانه  کروفیلمفهرسهت میپژوه  دانش

  است. هبه چاپ رسید 1363و  1353 و 1348هاى  سال 

 خى یاسناد تار .5-5

شهتر مربوم به  ی خى اسهت که ب ی برگ سهند تار  100.000 درحدود   مرکزى داراى   ۀ کتابخان 
ها،  ها، قباله ها، احکام، نامه فرمان   انواع اسههناد، مانند   ه و پهلوى اسههت و شههامل ی جار قا   ة دور 
اسهناد ملکى مربوم به   ۀ ره اسهت. وجود دو مجموع ی ها، اسهناد مالى و غ ها، عقدنامه نامه وقف 
م  یهاى خصهوصهى ابراهاسهناد و نامه   ۀ ن و بجنورد، متعلق به عصهر صهفوى، مجموع ی اسهفرا 

د  ینى و سهی دوله، محمد اقبال، محمد قزو ال ، حسهنعلى غفارى معاون ى سهی د نف ی پورداود، سهع 
 ن مجموعه است. ی هاى ارزشمند ا ژگى ی محمدعلى جمالزاده از جمله و 

ن مجموعه فرمان ابوالفتح حسهههن عال بن جهانشهههاه  ین سهههند موجود در ایترکهن 
  ق اسههت 866شههوال    27خ  یخ محمود، به تاریت آسههتان سههلطان شههینلو براى تولیقوآق

 .(107ج: 1389  ،)اصیلی
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شههود و کار مى  نگهداریمرکزی  هاى خطى کتابخانه  نسههخه  ۀنین مجموعه در گنجیا
هایی  ، اما با وقفهآغاز شدسوسن اصیلی، دکتر ، به همت  1371آن از سال    نویسیفهرست

جعفریان، گروهی با سهرپرسهتی  رسهول  های اخیر، که به اهتمام دکتر  همراه بود تا در سهال 
فهرسهت به چاپ  این   جلد از  9تاکنون  پیش بردند و   نویسهی رافهرسهتیلی، کار دکتر اصه

 رسیده است:
/ سهوسهن اصهیلی  3-1تهران، ج   فهرسهت اسهناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد 
 (؛  1399و   1398و   1397کش )/ شیوا تقوایی زحمت6-4(؛ ج 1399و   1398و   1394)
 (1399بهنام شیخی ) /9ج   ؛(1398محیا شعیبی عمرانی ) /7ج 

کتابخانه، موزه و مرکز اسههناد مجلس شههورای  مجلد اول این فهرسههت را انتشههارات  
9)به   -2دانشهگاه تهران، و مجلدات    کتابخانه مرکزی و مرکز اسهنادبا همکاری    ،اسهالمی

جز ج 8  که  در دسهت تدوین اسهت(  را  نشهر مورخ، با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز  
 اسناد، به چاپ رسانده است.

های چاپ شهده قابل جسهتجو و  مجموعه اسهناد تاریخی کتابخانه از طریق فهرسهت
بازیابی است و کار ورود اطالعات بخشی از این مجموعه در سامانه کتابخانه انجام شده  

اختیار  و همچنان ادامه دارد. همچنین این مجموعه اسههکن شههده و فایل دیجیتال آن در 
 گیرد.درخواست کنندگان قرار می

 شود.نگهداری می 4این مجموعه در گنجینه نسخ خطی کتابخانه در مخزن  

 هاى تبریک ایرانى و فرنگى . مجموعه كارت 1-5-5

مجموعه    ، اسههتاد دانشههکده علوم، ( 1385- 1287الدین جناب ) کمال دکتر   1352در سههال  
مربوم به دوره مشهروطیت و پس از آن را که هاى تبریک ایرانى و فرنگى  نفیسهى از کارت 

کارت بود به کتابخانه مرکزى و مرکز اسههناد اهدا کرد و تا چند سههال پس از   600بالغ بر 
هاى تبریک ادامه داشت و سپس متوقف  هاى دعوت، پوسترها و کارت آن گردآورى کارت 
ى قدیم مانند  هاى رجال، بناها ا قدمتى در حدود یک قرن شهامل عکس شهد. این مجموعه ب 

هاى  هاى قدیم تهران و مناظر دکان هایى از دروازه ظره نگارستان، باغ شاه و باغ فردوس و من 
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هاى  اى اسههت که نشههانگر آداب و رسههوم مردمان روزگار قدیم اسههت و درون جعبه حرفه 
 شود و هنوز سازماندهى نشده است. رى مى اى در گنجینه اسناد کتابخانه نگهدا ویژه 

 هاى عکسىها و نسخهلمیفکرویم .6-5

حلقه    9300حدود   عکسهى کتابخانه مرکزى شهاملهاى  ها و نسهخهلمیکروفیمجموعه م
ن مجموعه از روى  ینسهههخه عکسهههى اسهههت که بخش بزرگى از ا  7500لم و یکروفیم

س،  یخارج از کشهور )کتابخانه ملى پارهاى مهم داخل و  هاى خطى برخى کتابخانهنسهخه
هاى هند  نگن و کتابخانهیکان، توبیج، وات یان، دانشهگاه کمبرید، بادلهن وانیا، دیتانیموزه بر
نوى به سهمت  یکه مجتبى م  4013-1336هاى  ن در سهال یه شهده اسهت. همچنیره( تهیو غ
  ة برد ادارسههرمىه منصههوب بود و در آن کشههور بهیران و ترکیزن فرهنگى سههفارت ایرا

هاى  ود در کتابخانههاى خطى موجخهت داد تا از نسههیانتشههارات دانشههگاه به وى مأمور
ه،  یه، موزه قونیمانیه، سهلین، فاتح، نورعثمانیالدد ولىیزیه، بایاصهوفیه )مانند ایمختلف ترک

مرکزى دانشهگاه    ۀره( براى کتابخانیل و غین لبى و الالاسهمعیه، حسهیسها، دانشهگاه ترکیمغن
نسهخه را بررسهى    15000 ه در حدودینوى در ترکیب مین ترت یه کند، به ایلم تهیکروفیم

ه  ی لم تهیکروفیدانسهت مت مىیاول اهم ۀى که آنها را ممتاز و در درجیهاکرد و از نسهخه
ها به لمیکروفین میمرکزى و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران سهپرد. تعداد ا  ۀکرد و به کتابخان

و   مرکزى  ۀهاى کتابخانلمیکروفیم  ۀاصههلى مجموع  ۀیه و مایرسههد که پامىحلقه    1500
 ز اسناد شد.مرک

 ة اداراهلل صهفا رئیس  طور که در فصهل پیشهینه تاریخی ذکر شهد، هنگامی که ذبیحهمان
پس از تشههکیل واحد عکاسههی به سههفارش تعداد زیادی   بود،انتشههارات دانشههگاه تهران  

ههای کشهههورههای دیگر پرداخهت. یکی از این  ههای خطی کتهابخهانههنسهههخههمیکروفیلم از  
منوچهر سههتوده از طرف دانشههگاه    1337ر لندن بود. در سههال  یتانیا دموزه بر  هاکتابخانه

برای شهرکت در یک سهمینار به مدت شهش ماه مأموریت یافت به لندن برود. عالوه بر  
ه شههد تا بر روند تهیۀ مطلوب  شههگاه از وی خواسههتاین از طرف دکتر فرهاد رئیس دان

أموریت به ایران بازگشههت و ها نظارت داشههته باشههد. سههتوده پس از پایان ممیکروفیلم



 163 / اهمجموعه : 5فصل 

شهد و همان موقع فرسهتاده شهدند را  نسهخه می 500هایی را که شهامل بیش از میکروفیلم
هها را  پژوه و محمهد شهههیروانی این میکروفیلمتحویهل گرفهت. وی همراه محمهدتقی دانش

   (412-411: 1376)ستوده  کرد.ثبت 

هاى  نسههخه وناگون، از روى هاى گ به صههورت   هاى متعددى لم ی کروف ی م  ، ن ی عالوه بر ا 
ه شهده اسهت، از ی هاى شهخصهى ته ران و کتابخانه ی هاى مختلف ا خطى موجود در کتابخانه 

هاى خطى ارزشهمند  پژوه از روى نسهخه محمدتقى دانش  مت ى که به ه ی ها لم ی کروف ی جمله م 
د. وى در طول مدتى که تصهدى  ی ه گرد ی ران ته ی ها در شههرهاى مختلف ا برخى از کتابخانه 

ران  ی هاى مختف ا عهده داشههت به شهههرسههتان  سههى کتابخانه را بر ی نو اداره و فهرسههت   امور 
هاى خصوصى خطى و  موعه راز( سفر کرد و از مج ی زد، کاشهان، اصفهان، ش ی ز، مشههد،  ی )تبر 

 (. 21:  1354  روشنى زعفرانلو، )  ه کرد ی لم و عکس ته ی هاى عمومى ف کتابخانه 

رضها ثقفى، از   انه،س وقت کتابخی، رئرج افشهاریأتى مرکب از ایز هین  1353در سهال  
هاى خطى موجود در لم از کتابیه عکس و فیسهازمان اسهناد، و منوچهر سهتوده جهت ته

  ل شههد یهاى گرگان، شههاهرود، دامغان و سههمنان تشههکهاى مختلف شهههرسههتانکتابخانه
 .(21: 1354)روشنی زعفرانلو،  

  های نسهخه  از روىته  گذشهدر ن مجموعه  یهاى المیکروفیارى از مین شهمار بسهیهمچن
  تصهویر   ۀز ارائیهاى ارزشهمند و نمرکزى، به منظور حفظ نسهخه  ۀخطى موجود در کتابخان

 ده است.یه گردیکنندگان تهبه درخواست

ران متعلق به یمى ایات قدیلم بخشهى از نشهریکروفین مجموعه، مین در ایبر ا عالوه 
: روزنهامهه اختر،  از آن جملهه  وجود دارد، 1320ش از  یههاى پت و سهههال یهمشهههروط ةدور
ز مجالتى  یسهرخ و نل، شهفقیم شهمال، صهوراسهرافیوطن، مجلس، نسه  ن، نداىیالمتحبل

 مانند: فالحت مظفرى، استبداد، تازه بهار، کاوه، ادبى، دارالفنون.

لم از یکروفیحلقه م 104وتا، تعداد  یس دانشهگاه  یمز فلچر، رئی، دکتر ج1347در سهال  
- 1344عات )انتشههار روزنامه اطالامل مجموعه چهل سههاله اول  روزنامه اطالعات، شهه

 به کتابخانه مرکزى اهدا کرد.را ( 1305
)د.  مسههعودیه محمدتقی  های مجموعه  میکروفیلم  1381اواخر بهمن ماه  همچنین در  

از دانشهکده هنرهای زیبای دانشهگاه تهران به کتابخانه  دان و آهنگسهاز، (، موسهیقی1377
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اسهههنهاد  مربوم بهه  میکروفیلم  حلقهه  چههار هزار    1387د و در سهههال  مرکزی منتقهل گردیه
از مرکز مطالعات حقوق بشههر  (  PROمربوم به وزارت خارجه انگلسههتان )سههازمان ملل  

 .مرکزی انتقال یافتدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به کتابخانه  
محمهدتقى  ههاى کتهابخهانهه مرکزى دانشهههگهاه تهران، بهه همهت  لمیکروفیفهرسهههت م

قاتى  یادگار انعقاد مجلس علمى و تحقیه »ب  1348هاى  ه، در سههه جلد، در سههال پژودانش
در شهمار انتشهارات  ،  1363و   1353،  «اهلل همدانىن فضهلیدالدیآثار رشه درباره احوال و

ن فهرسهت به ید. بخشهى از جلد سهوم ایدانشهگاه تهران و کتابخانه مرکزى به چاپ رسه
 افته است.یلم ندارند اختصاصیوفکریکتابخانه که مهاى عکسى  معرفى نسخه
و مرکز    های فهرسههت نشههده کتابخانه مرکزی»فهرسههت نامگوی میکروفیلمهمچنین  

های خطی  « به کوشهش فرشهیده کونانی در دفتر پانزدهم نشهریه نسهخهاسهناد دانشهگاه تهران
 ( به چاپ رسیده است.1398)

کتابخانه نگهداری   4مخزن  در خانه  ابکتهاى عکسههى  ها و نسههخهملیکروفیممجموعۀ  
از نظر شهرایط نگهداری کنترل و بازبینی شهدند و   1389. این مجموعه در سهال  شهوندمی

 .در حال انجام است  بندی و به تدریجکار اسکن آنها، با اولویت

 ( 1355-1281). مجتبی مینوی 1-6-5

خود را در سهامره و متولد شهد. دوران تحصهیالت ابتدایی    1282مجتبی مینوی در سهال  
متوسهط را در دارالفنون و دارالمعلمین و تحصهیالت دانشهگاهی را در تهران، تحصهیالت  

کینگز کالج و مدرسهههۀ مطالعات آسهههیایی و آفریقایی دانشهههگاه لندن گذراند. از جمله  
توان به این موارد اشههاره کرد: ریاسههت  شههت میها تصههدی دامشههاغلی که مینوی در آن

(، اسههتادی  1332-1331(، ریاسههت تعلیمات عالیۀ وزارت فرهنگ )3071کتابخانۀ ملی )
به   1352( و عضهویت پیوسهته فرهنگسهتان ادب و هنر )از 1348-1329دانشهگاه تهران )

 (.208: 1356بعد( )ایرج افشار،  
ی )اسهتاد دانشهگاه تهران( مأموریت داد به مجتبی مینو  1333دانشهگاه تهران در سهال  

دید های آن کشهور بنابر صهالحهای خطی با ارزش کتابخانهنسهخه به ترکیه سهفر کرده از
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و مرکز اسهههنهاد دانشهههگهاه میکروفیلم و عکس تهیهه کنهد.    کتهابخهانهۀ مرکزیخودش برای  
کهه مینوی بهه عنوان رایزن فرهنگی ایران در سهههفهارت ترکیهه    1336همچنین در سهههال  

 4داد. وی در مدت    منصهوب شهد، باز هم بنابر عالقه شهخصهی خودش به این کار ادامه
و تهیه  های ترکیه  به بررسههی نسههخ خطی کتابخانه  1340سههال مأموریت خود تا سههال  

تعهداد زیهادی  وی  دانشهههگهاه پرداخهت.    کتهابخهانهۀ مرکزیعکس و میکروفیلم از آنهها برای  
ههای کشهههورههای عربی و اروپهایی برای دانشهههگهاه تهران  خطی نیز از کتهابخهانهه  ۀنسهههخه
 برداری کرده است.عکس

حلقهه میکروفیلم از   1500در مجموع بها توجهه و حمهایهت دانشهههگهاه تهران حهدود  
های  حلقه میکروفیلم از نسهخه  700کیه و اروپا جمع آوری شهد. حدود های ترکتابخانه
های بریتانیا،  های اروپا ماننهد: کتهابخانهحلقهه از کتهابخهانه 800های ترکیهه و حدود کتهابخهانه

کتابخانۀ  در   انا آفیس، لندن، آکسههفورد، کمبریج، توبینگنملی پاریس، چسههتربیتی، ایندی
 (.209)همان: گرد آمد    مرکزی

 تاریخی هاى . عکس7-5

قطعه عکس وجود دارد که   37.000و مرکز اسههناد در حدود   کتابخانۀ مرکزی در آرشههیو  
   : شوند شامل چند بخش زیر می 

مربوم بهه    ۀیهابن  خى از رجهال و منهاظر ویقطعهه عکس تهار  20.000  حهدوددرکپی    (1
ههاى متعلق بهه عکسهها از روى مجموعهه  ن عکسیتعهدادى از ا  .قهاجهار و پهلوى  ةدور
قاجار و معاصهر، مانند   ةن شهاه و آلبوم برخى از رجال دوریوتات سهلطنتى ناصهرالدیب  ةادار

السهلطنه،  الدوله(، خاندان حسهامار، حسهنعلى غفارى )معاونیخان صهاحب اختنیغالمحسه
ن ثقفى یسههى، حسههید نفیب، سههعین ادیلممالک، انجمن اخوت، محمدحسههاریخاندان مع

گران  یزاده و دد حسهن تقىیاصهغر حکمت و سهى مهدوى و علىیحیاعزاز، مهدى بامداد،  
 ه شده است.یته

بههه   نظیر کم   ۀ مجموعهه  این :  قههاجههار   ة دور   از   عکس   قطعههه    7000  حههدود   (2   متعلق 
 هایخانواده
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 نخسهههتین  هاعکس  این از  تعدادی. اسهههت  غفارالملک  و  معیرالممالک  مانند  قاجار  ةدور
  عکاسهههان  به   متعلق   آنها  از  برخی   و   اند شهههده   برداشهههته   ایران  در  که   هسهههتند   هایی عکس 

  رجال مربوم به  هاعکس اینهسهتند.    ،مانند آنتوان سهوریوگین و عبداهلل قاجار،  مشههوری 
  ۀ مجموعه  .هسهههتنهد  اخیر  سهههالهه  150  وقهایعبرخی    و  بنهاهها و  منهاظر  هها،شهههخصهههیهت  و
قطعه عکس از رجال و اماکن و مناظر است که بخشى از آنها    1200رالممالک شامل  یمع

السههلطنه، عکاس اختصههاصههى  عیرزا قاجار )جهانبانى( و احمد صههنیبه دسههت عبداهلل م
 گرفته شده است.  ،رالممالکیمع

  های سهال  نخسهتین  از  مجموعه این:  تهران دانشهگاه  از  عکس  قطعه  هزار  10 حدود (3
های  حاضهر شهامل عکس  ۀمجموع.  شهودمی  شهامل را  1357  سهال   تا  دانشهگاه  سسهیتأ

 دانشگاه است.  وقایع و بناها  دانشجویان،  مراسم،  استادان،  از نظیربی و  فرد به  منحصر

اکبر  رجهال ادبى، مهاننهد علىمربوم بهه برخی  ههاى  اى از عکسمجموعهه  ،نیعالوه بر ا
رالدوله، محمدعلى  یا، مشیرنیج، حسن پیوشهیما یاحمد، نت، جالل آل یدهخدا، صهادق هدا

 شگاه در کتابخانه موجود است.یسى و برگزارى چند نماید نفیفروغى و سع

قاجار، مناظر    ةران در دوریاسهى و فرهنگى این مجموعه از نظر شهناخت رجال سهیا
ران و مطهالعهات  یخ عکهاسهههى در ایران، تهاریهها، معمهارى سهههنتى امى، سهههاختمهانیقهد
 د است.یشناسى مفى و جامعهشناسمردم

خى موجود در کتابخانه مرکزى با عنوان  یهاى تاراز مجموعه عکس یفهرسهت بخشه
( و 3561-1294ن محبوبى اردکانى )یت حسههران، به همیخى ایهاى تارفهرسههت عکس

هها و کرد نهام اشهههخهاص، مکهانى درهمیب الفبهایه( بها ترت 3831-1294اصهههغر مههدوى )
در شهمار    1364و    1363هاى  شهش قاسهم صهافى در سهال به کوده و یه گردیموضهوعات ته

ران و یمى ایهاى قدن عکسیده اسههت. همچنیانتشههارات دانشههگاه تهران به چاپ رسهه
ز به کوشهههش قاسهههم  یرالممهالک(، نیمع ۀط اجتمهاعى )مجموعهیرجال، منهاظر، بنهاها و مح

 د.  یانتشارات دانشگاه تهران منتشر گرد در شمار 1368صافى، در سال  
های کتابخانه مرکزی انجام شهد و  کار ثبت مجموعه عکس،  1397اردیبهشهت ماه  رد

شهناسهی و مرمت کتابخانه فرسهتاده شهد و در آنجا،  تدریج به واحد آسهیبپس از ثبت به
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هها  جعبهه مخصهههوص کهه بهه منظور نگههداری عکس  38پس از پهاکسهههازی و مرمهت، در  
 منتقل گردید. 4مخزن  انه در کتابخخطی   ساخته شده بود قرار گرفت و در گنجینه نسخ

کهار ورود اطالعهات    1398از دی مهاه  
ها در سههامانه کتابخانه آغاز شههد و عکس

قطعهه عکس در   5121تهاکنون اطالعهات  
سهامانه آذرسها قابل بازیابی اسهت. همچنین  

ها اسههکن شههده و بخش زیادی از عکس
قطعهه عکس    4454تهاکنون فهایهل دیجیتهال  
جیتهال بهارگهذاری  در سهههامهانهه کتهابخهانهه دی

 شده است.

  وبی اردكانیحسین محب. 1-7-5
(1356-1294 ) 

  در اردکان یزد متولد شههد. تحصههیالت او 
  دانشههکدة  و  عالی   دانشههسههرای  در  را   عالیه 
  دکتری  درجه  اخذ   به   1322 سال   در   و   رسانید  پایان   به  تهران   دانشگاه  انسانی   علوم   و  ادبیات 
از وزارت فرهنهگ بهه دانشهههگهاه    1343در سهههال  و بهه کهار دبیری پرداخهت.   آمهد   نهائهل   تهاریخ 

عنوان معاون مشهغول  به   دانشهگاهی   روابط   و   انتشهارات  کل   تهران منتقل شهد و ابتدا در ادارة 
فهرست  . از کارهای ماندنی وی  گردید مشغول به کار   کتابخانۀ مرکزی   در و بعد  به کار شد 

نظم و  لحاظ دقت و    سهههت. او که به کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهههناد ا   های تاریخی عکس 
ها در ها عمر خود را وقف کار بر روی اسههناد و عکس فراوانی اطالعات زبانزد بود سههال 

  یکتهاب اطالعهات   ۀ نهی هرکس از او در زم   .... بود   ق ی دق   ی مرد   ی محبوب »   این کتهابخهانهه کرد. 
و    ن ی نشهههگوشهههه   ی مرد   ی . مرحوم محبوب کرد ی کمک م   ی عالقمند   ت ی خواسهههت با نها ی م 
  یخدمتش از مرخصه  ة روز در دور  ک ی  ی با کتاب بود. حت  شهه ی ارش هم حرف و سهروک کم 

که کسهالت داشهت. از   ن ی ا  ا ی و    کرد ی م   دا ی اسهتفاده نکرد. مگر چنانچه ضهرورت پ   ی اسهتحقاق 

 . حسین محبوبی اردكانی27یر تصو
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دعوت    اتش یه. در تمهام مهدت ح گفهت ی ترك م   را اداره    رتر ی و د   آمهد ی همهه زودتر بهه اداره م 
کتاب و    ح ی . از بابت تصههح کرد ی نم   از مراسههم شههرکت   ک ی   ی را قبول نکرد و در ه  ی کسهه

بابت  ی نداشههت و اگر چنانچه چک   ی توقع ماد   ی نار ی د   د ی کشههی که م   ی ا العاده زحمات فوق 
؛  380- 378:  1382شهههار،  )اف   .«داد ی برگشهههت م   نهًای ع   فرسهههتهادنهد ی م   ش ی الزحمهه برا   حق 
 (. 7و 6تا: الملک، بی افضل 

 هانامهانیپا. 8-5

عنوان    90.000بهالغ بر  شهههامهل    اسهههنهاد   و مرکز زى  رک م   ه کتهابخهانهی  هها نهامهه ان یهمجموعهه پها 
وابسهته به دانشهگاه تهران،    ات و مؤسهسه  ها دانشهکده ان  ی لى دانشهجو ی صهتح و رسهالۀ  نامه  ان ی پا 

ز بر تعداد آنها افزوده  و روز به رو   اسهت   در مقاطع کارشهناسهى، کارشهناسهى ارشهد و دکترى 
 د.  شو مى 

هاى  ، از دانشههکده1350سههال   س کتابخانه، درین مجموعه پس از تأسههیبخشههى از ا
 افت.یمرکزى انتقال    ۀآورى شد و به کتابخانمختلف دانشگاه تهران جمع

ن کتابخانه وجود داشته است،  یس ایلى از ابتداى تأسینامه تحصانیاسپارى پاقانون و 
د  یهکهه کهار تجهد  1367نکهه در سهههال  یى همراه بوده اسهههت، تها ایههاامها اجراى آن بها وقفهه

ان دانشهههگاه تهران موظف شهههدند که هنگام  ی، دانشهههجوخانه انجام شهههدسهههازمان کتاب
جه  یا به کتابخانه مرکزى ارائه دهند. در نتنامه خود رانیک نسههخه از پایلى  یالتحصههفارغ

رفهت و بها همکهارى واحهد  یشهههترى انجهام پهذ یرى و تالش بیگیهها بها پنهامههانیهگردآورى پها
 تر به کار خود ادامه داد.هاى مختلف روز به روز منسجمآموزش دانشکده

  ،10/9/1369خ  یاونت پژوهشهى دانشهگاه، در تارمع  300/358شهماره   ۀبر بخشهنام بنا 
ا  یس  یق رئیرسهمى و از طر  ۀسهت تنها با نامیباد شهده مىییهاى دفاع شهده و تأان نامهیپا

  ل گردد.یمرکزى تحو  ۀمعاون دانشکده به کتابخان
  دو به  را خود  نامۀ  پایان  که  شههدند  موظف  رانهت   دانشههگاه  دانشههجویان  1384  سههال   از

، در پی ایجهاد  1392  سهههال   از  و  دهنهد  ارائهه  کتهابخهانهه  بهه  الکترونیکی  و  چهاپی  صهههورت
  نامه پایانفقط فایل    دانشههجویان که  شههد آن بر تصههمیمها،  نامهخدمات الکترونیکی پایان

  کتابخانۀ   هایهنامپایان  بخش به  PDF و  WORD  خود را در یک لوح فشهرده با دو فرمت
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.  شهود  نگهداری  دانشهکده  کتابخانۀ در  تنها  نامهپایان  کاغذی  و نسهخۀ دهند  تحویل  مرکزی
و   کرد  اقدام  کتابخانه  هاینامهپایان  مجموعۀ  کردن  دیجیتالی  برای  کتابخانۀ مرکزیسهپس  
های بعد از  های کاغذی سهال نامههمه پایان ،با اجرای یک برنامۀ فشهرده،  1395در سهال  

اسهکن شهدند تا از آن پس فایل الکترونیکی آنها در اختیار  جلد،    25000، بالغ بر 1360
 مراجعان قرار گیرد.
نسههخه چاپی موجود در کتابخانه مرکزی  دارای  های  نامهتعداد پایاندر حال حاضههر  

 .های پزشکی استنامهعنوان پایان 9000، حدود این تعداداز  ت و عنوان اس 78589

 ها نامهیان ن پا مخز .28 یرتصو 

لى  ی سهههال تحصهههدر  ن عهالى،  یههاى موجود مربوم بهه دارالمعلمنهامههانیهن پهایترمیقهد
 است. 1131-2113

شناختى، شامل عنوان  ن مجموعه با ثبت اطالعات کتابیکار سازماندهى ا  ،در گذشته
گروه لى و نام دانشهکده و ینامه، نام دانشهجو، نام اسهتادان راهنما و مشهاور، سهال تحصهانیپا

ى، به یهادانها درون برگهبرگهو فهرسههت  دشههانجام مىها  بخش پایان نامهدر  آموزشههى
 گرفت و ى نام دانشهجو، قرار مىیلفباب ایلى و به ترت یک نام دانشهکده و رشهته تحصهیتفک
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ها  نامه انیلى مجموعه پایسهى تحلینوسهى و فهرسهتینودهیسهازى و چکهین کار نمایهمچن
 شد.  انجام می  نیز در همان بخش

آغهاز شهههد و در حهال حهاضهههر   1380هها از آذر  نهامههانیهورود اطالعهات مجموعهه پها 
و تاکنون فایل    ابى اسهتیکتابخانه قابل باز  در سهامانهنامه  پایان 87000از اطالعات بیش  
 عنوان در سامانه کتابخانه دیجیتال بارگذاری شده است. 66130دیجیتال بیش از  

  آنها ب قرار گرفتن یشود و ترت مى  نگهداریکتابخانه    6در مخزن  ها  نامهمجلدات پایان
 در قفسه براساس شماره ثبت است.

  منابع چاپی غیركتابی. 9-5

سههند و مدرك علمى به زبان فارسههى و عربى و در حدود  40.000ن مجموعه بالغ بر ی ا 
 گر است. ی هاى د سند به زبان  20.000

رکتابى و با یکه به صهورت غن مجموعه عبارت اسهت از انتشهاراتى  یمنابع موجود در ا
ها،  گردند، مانند گزارششهوند و به بازار نشهر عرضهه نمىراژ اندك و محدود چاپ مىیت 

هاى  ها و سهازمانات وزارتخانهیها و برخى از نشهرها، اسهاسهنامهمهنانییها، آآمارها، طرح
 ر است:یمرکزى شامل انتشارات ز  ۀدر کتابخان  ن مجموعهیره. ایها و غمختلف، دانشگاه

و  جراید    بریده های پژوهشی،  جزوات درسی، طرح ها، راهنماها،  الف( مجموعه سالنامه
 ؛تهران قوانین و مقررات مربوم به دانشگاه  

ای درگنجینه نسهخ خطی و اسهناد کتابخانه در طبقه  این مجموعه اکنون در بخش ویژه
  1397مرداد    9با عنوان »مرکز اسهناد تاریخ دانشهگاه تهران« در  شهود وداری میچهارم نگه

 با حضور رئیس دانشگاه تهران افتتاح گردیده است.

جمله وزارت فرهنگ و آموزش  هاى مختلف از ها و سهازمانات وزارتخانهی( نشهرب
عالى، مسههکن و شهههرسههازى، آب و برق، آموزش و پرورش، سههازمان برنامه و بودجه، 

 ره؛یالت، هواشناسى و غیران، شیمرکز آمار ا
ر  ی ران و سها یها، در اهاى پژوهشهى، مانند فرهنگسهتانها و سهازمانات دانشهگاهی( نشهرج

 کشورهاى جهان؛
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 های دیگر.، بانک ملی، و بانکانک مرکزىها، از جمله بات بانکی( نشرد

 ؛1362تا  1305ن و مقررات کشور از سال  ی( مجموعه قوانهه
 ره؛یها، مجامع و غهاى احزاب، انجمنو برنامهها  ( اساسنامهو

 ها؛ها و سالنامهمی( انواع تقوز

 ره؛یها و غىینارها و گردهمایده مقاالت سمیها و چک( گزارشح

و بانک جهانى    FAOات  یهاى سهههازمان ملل، از جمله نشهههربولتنات و ی( نشهههرم
(World Bank و )؛ونسکوی 

ها و  هیران، شههامل پوسههترها و اعالمیالمى ا( اسههناد مربوم به دوران انقالب اسههی
 ؛ات مختلفیها و نشرهیاطالع

 .1357هاى پیش از  بریده جراید، با موضوعات مختلف مربوم به سال ك(  
 

  منابع چاپی غیركتابیمخزن  .29 یرتصو 

و به ندرت    شهههودنجام میق اهدا و واسهههپارى ایشهههتر از طرین منابع بیگردآورى ا
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مرکزى    ۀتر به کتابخانن منابع به صهورت منظمیا  1357ش از سهال  ید. پگرددارى مىیخر
ا،  هها و سهازمانوزارتخانهها و آرشهیوهای  توسهعۀ کتابخانه باشهد، اما  ه ارسهال مىدانشهگا

   اکنون نقش کتابخانۀ مرکزی در نگهداری این گونه اسناد کمتر شده است.

ق  1268ههاى مربوم بهه سهههال  م ی تقو منهابع موجود در این مجموعهه  ن  ی تر م ی قهد از جملهه  
الدوله  بدالغفار نجم شهتر آنها اسهتخراج ع ی اسهت که اسهتخراج چند تن از منجمان بزرگ اسهت. ب 

خ قابل توجه و از ی شهناسهى و فولکلور و تار   مردم ی ها از ح م ی ن تقو ی الملک اسهت. ا و مصهباح 
 است.   ت ی درخور اهم   ، شود ده مى ی ى که در آنها د ی ها ى ی گو ش ی ام و پ ی نظر اخبار ا 

ن مجموعه، در حال حاضهر در یبندى اسهازى و طبقههیسهى، نماینوکار ثبت، فهرسهت
 .عنوان ورود اطالعات شده است 5000تاکنون بیش از  و   انجام استحال  

د  شهمى  نگهداری  6مخزن  ابخانه در  نه مرکز اسهناد کتین مجموعه در گنجیادر گذشهته  
م شهده و در هر قسهمت  ین تقسهیو منابع الت منابع موجود به دو بخش منابع فارسهى    ۀیکلو 

ى قرار گرفتهه و بهه یههادانا موضهههوع درون جزوهیهآثهار موجود، براسهههاس نهام تنهالگهان و  
به مخزن  این مجموعه    1392در سههال    .بودها سههاماندهى شههده  ى در قفسهههیب الفبایترت 
   ای در ضلع شرقی طبقۀ اول کتابخانه انتقال یافت.ویژه

 ها. نقشه01-5

د  یم و جد ی هاى قد نقشهه اسهت که شهامل نقشهه  2000مرکزى داراى در حدود   ۀ ابخان کت 
ن ی ر کشهورهاى جهان اسهت. ا ی ز سها ی هاى مختلف کشهور و ن ها و شههرسهتان ران و اسهتان ی ا 

ها مربوم به سى و فرانسه هستند. بخش بزرگى از نقشه ی شهتر به زبان فارسهى، انگل ی ها ب نقشهه 
تاشهناسهى؛  ی ى و کارتوگرافى گ ی ا ی مؤسهسهه جغراف   سهحاب؛   ى و کارتوگرافى ی ا ی مؤسهسهه جغراف 
ى سههتاد ارتش،  ی ا ی ره جغراف ی بردارى کشههور؛ دا ى کشههور؛ سههازمان نقشههه ی ا ی سههازمان جغراف 

ن مجموعه  ی ن ا ی هاى الت ره در گذشههته و امروز اسههت. نقشههه ی احان و غ ی سههازمان جلب سهه
 هستند.   National Geographic Societyشتر از انتشارات  ی ب 

تمام ممالک    ۀنقشه»مجموعه چهار نقشهه چاپ سهنگى وجود دارد، از جمله ن یدر ا 
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ق در مطبعه  1286داغى که در سههال  اشههرف قراجهاز على  «رانیه ایمحروسههه دولت عل
 دارالطباعه دولتى چاپ شده است.

ن، مربوم بهه سهههفرنهامهه  یههاى الت مى بهه زبهانیقهد  ۀنقشههه  60ن در حهدود  یهمچن 
ههاى خطى  نسهههخهه  ۀنهیالدى، در گنجیجهدهم و نوزدهم مه  قرنى در  یجههانگردان اروپها

هاى  ن مجموعه به صههورت قاب شههده در تاالر کتابینقشههه از ا 5کتابخانه وجود دارد.  
 کتابخانه نصب شده است.  کمیاب

ها  لى نقشهیفى و تحلیفهرست توص  ۀیدر حال حاضر، مرکز اسناد کتابخانه در حال ته
افزار  نرمگهاه اطالعهاتى نقشهههه در  یجهاد پهایو ا LCى نهدبو سهههازمهانهدهى آنهها بر مبنهاى رده

 هاست.کتابخانه، ورود اطالعات و اسکن نقشه  جامع

شود و براى نگهدارى آنها  مى  نگهداریمرکز اسناد کتابخانه    ۀنین مجموعه در گنجیا 
ل  یى بزرگ و چهار فایل فلزى پنج کشهوینقشهه شهامل شهش فا  نگهداریژه  یهاى ولیاز فا

 شود.ى کوچک استفاده مىیکشو 20چوبى 

نه اسههناد و  یز در کتابخانه وجود دارد که در گنجیشههش نقشههه بزرگ قاب شههده ن
 سرسراى همکف و طبقه اول کتابخانه نصب شده است.

 

 در عراق  1931چاپ  . ق(605- 493) یسیادر  یفجهان از محمد شر ۀنقشتابلو  .30 یرتصو 
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 هاسردیس. 11-5

ران  ی شهاخص ادب و فرهنگ ا   ی ها ت ی شهخصهر و  ی مشهاه از سهردیس    18در کتابخانۀ مرکزی  
 : رند ی ب الفبا به قرار ز ی که به ترت وجود دارد 

 ؛(1309-1222ی )شاوریب پیاداحمد   .1
 ؛(1334-1275ی )انیعباس اقبال آشت .2
 ؛ق(1268 -؟ 1220)  ریرکبیخان امیرزا تقیم .3
 ؛(1330-1265)  بهار ملک الشعرا  یمحمدتق .4

 ؛(1347-1264)  م پورداودیابراه .5

 ؛(1314-1252)مشیرالدوله    پیرنیاحسن  .6

 ؛(1348-1257)  زادهیدحسن تقیس .7

 ؛(1376 – 1270) سید محمدعلی جمالزاده .8

 ؛(1334-1258)  اکبر دهخدایعل .9

 ؛(1349-1278)  الزمان فروزانفربدیع .10

 ؛(1321-1254)  ذکاءالملکی  فروغمحمدعلی   .11

 ؛ق(1251-1193ی )مقام فراهانقائمابوالقاسم   .12

 ؛(1344-1258)  بیم قریعبدالعظ .13

 ، (1328-1256ی )نیمحمد قزو .14

 ؛(1319-1226ی )الملک غفارکمال محمد   .15

 ؛(1350-1291)  نیمحمد مع .16

 ؛ق(1320-1250ی )آبادنجم  یخ هادیش .17

 .(1345-1274ی )سید نفیسع .18

، به سهفارش  1356تا    1350های  جمالزاده، در سهال ها، به جز سهردیس  همۀ سهردیس

به جز  ه اسهت. سهاخته شهد  آن افرادمنظور بزرگداشهت    و مرکز اسهناد، به  یمرکز  ۀکتابخان

د. محمد مددى )به دسههت علىها  ، باقی سههردیسو جمالزاده  یشههاوریب پیاد  سههردیس
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ها از  سهردیسن  یاز ا یسهاخت برخ  ۀنیهز  اند.هسهاخته شهد(  936  :1382)افشهار، (  1377

مقام  ا، قائمینریپورداود، پ  سهردیسن شهده اسهت، مانند  یتأم  خاندان صهاحب سهردیس  افراد

ر مؤسههسههه،  ی، مدیم جعفریز، به همّت عبدالرحیر نیرکبی. مؤسههسههه امیو فروغ  یفراهان

از    .ن را اهدا کرده اسههتیزاده، دهخدا و معیر، تقیرکبیام  سههردیسسههاخت چهار    ۀنیهز

  ها اسههتفاده شههده اسههت براى سههاخت سههردیس  زیران نینفت ا  یشههرکت مل  یکمک مال

 (.119: 1352، 1350مرکز اسناد مربوم به سال   و  یگزارش کتابخانه مرکز)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خان امیركبیرسردیس میرزا تقی  .31 یرتصو 
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به سههفارش کتابخانۀ مرکزی،    ،1383در سههال    ،ید محمدعلى جمالزادهسهه  سههردیس
تأمین    موقوفات اووى از محل    ۀسهاخت آن را هیأت امناى کتابخان  ۀهزین وسهاخته شهد  
 اول کتابخانه استقرار یافته است.ۀ  در کنار تاالر جمالزاده در طبق  سردیس  کردند. این

ههاى سهههنگى در  کهه در آن تهاریخ بر روى پهایهه   هها سهههردیس همهه این    1358در سهههال  
د.  ی گرد و به انبار کتابخانه منتقل   د شهکتابخانه قرار داشهت از محل خود برداشهته    راهروهاى 
 . ند یاب همکف کتابخانه استقرار مى   ۀ در سرسراى طبق   بار دیگر همه آنها   1380اما در سال  

 . منابع الکترونیکى21-5

دسهههتهه زیر   در چههارتوان  را می  ۀ مرکزیمنهابع الکترونیکی موجود در کتهابخهانهمجموعهۀ  

 تفکیک کرد:  

 ه هاى فشردلوح .1-21-5

  اسهت و در حال حاضهر   چاپی های  همراه کتاب های فشهردة  این مجموعه شهامل لوح 

رسههانى کتابخانه نگهداری و  طالع تاالر ا این مجموعه در  .  اسههت   عنوان   900شههامل  

 . شود می رسانى  خدمات 

 كتابخانۀ مركزی های الکترونیکی منابع . نسخه 2-21-5

اسههت که از ۀ مرکزی  کتابخان موجود در  الکترونیکی مواد    های ه این مجموعه شههامل نسههخ 

اه و نیز در انبارة داخلی کتابخانه  و در انبارة مرکزی دانشههگ   شههوند می طریق اسههکن تهیه  

این   گردند، داری می عالوه بر این بر روی لوح فشههرده نیز نگه   و   شههوند می سههازی  ذخیره 

 منابع شامل موارد زیر هستند: 

 های چاپی كتاب (1

کنندگان یا تشههخیص  های چاپی به صههورت موردی، بر اسههاس درخواسههت مراجعه کتاب 

 گردد. ها ذخیره و نگهداری می شود و فایل آن کتابداران اسکن می 
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 نشریات  (2

سهازی دورة کامل نشهریات  های اخیر بخش نشهریات کتابخانه اقدام به دیجیتال در طی سهال 
ریات قدیمی کتابخانه به نسههخۀ الکترونیک  عنوان از نشهه  316قدیمی کرده اسههت. تاکنون  

 وند. ش کنندگان ارائه می اند و بر روی لوح فشرده به درخواست تبدیل شده 

 مواد آرشیوی  (3

و اسهناد و    سهنگی  های چاپ ، اسهناد، عکسهها، کتاب ها میکروفیلم   ، هاى خطى نسهخه شهامل:  
 شود. های خطی انجام می نسخه   رسانی این منابع در بخش خدمات .  مدارك 

 ها نامهپایان( 4

ی  های موجود در کتابخانه که یا از طریق اسههکن فرمت کاغذ نامه نسههخۀ الکترونیکی پایان 
  دهد.نامه که دانشجو به کتابخانه تحویل می پایان    wordآنها تهیه شده است یا از روی فایل 

 شود. رسانی می ها خدمات نامه این منابع در بخش پایان 

 های دیگر كتابخانه های الکترونیکی منابع نسخه . 3-21-5

های داخل و ها و دیگر مجموعههای الکترونیکی برخی منابع موجود در کتابخانهنسههخه
رسهانی و در راسهتای ایجاد کتابخانۀ دیجیتال در اختیار  منظور خدمات بهخارج از کشهور 

خطی،    ۀزار عنوان نسهخه  یکصهدبیش از  کتابخانۀ مرکزی قرار گرفته اسهت. این مجموعه  
های خطی و نشههریات  گیرد. این منابع در بخش نسههخهبرمیکتاب چاپی و نشههریه را در

 وند.شرسانی میخدمات

 علمی  یهای اطالعات پایگاه  .4-21-5

های کشهور را در میان دانشهگاه  1های اطالعاتیترین مجموعه پایگاهدانشهگاه تهران کامل
 

و مرتبط  العهات گونهاگونحهاوی اط  ههایای از پرونهدهذخیرههها  پهایگهاه دادهیها    پهایگهاه اطالعهاتی  1
وجو و بازیابی سریع اطالعات  و مبتنی بر ساختار واحدی است که امکان جست صهورت یکپارچهبه

 تا(زاده و قانع، بیآورد. )ر.ك. اسحاقرا توسط رایانه پدید می
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ها بالغ بر صههدها  شههود و مجموعهدر اختیار دارد. خرید در همه موضههوعات انجام می
را  تهانهدارد  میلیون رکورد اطالعهاتی اعم از کتهاب، نشهههریهه، مقهالهه، ثبهت اختراع و اسههه

  کهه از طریق وب سهههایهت کتهابخهانهه بها عنوان »منهابع اطالعهات هها  . این پهایگهاهگیرددربرمی
به کند تا  ت علمی و دانشههجویان کمک میبه اعضههای هیاعلمی« در دسههترس هسههتند 

این مجموعه    دسهترسهی داشهته باشهند.روز  به جدیدترین اطالعات  سهرعت و سههولت  
 بخش است: سهشامل  

 پایگاه:   33شامل    ؛ الکترونیکی   علمی   های ه ها و مجل پایگاه  الف( 
 پایگاه زیر:   10اشتراك   •

Sciencedirect; Scopus; Proquest; Sage journals; heinOnline; Nature; 

Taylor&Francis; Springer; OnePetro; American Mathematical Society 

 :2017دسترسی به دو پایگاه زیر تا   •
Wiley; Emerald 

 زیر:  دسترسی به سه پایگاه  •
Almanhal; Cambridge Journals - Back File; Cambridge Journals 

 چکیده در ده پایگاه زیر:به سی فقط  دستر •
Bio One; IOS Press; Veterinary Medical Education; American Veterinary 

Medical Association; Thieme; Royal Society of the Chemistry; The American 

Physical Society; British Veterinary Association; American Animal Hospital 

Association; IMF E-Library 

 گاه زیر:پایدسترسی آزاد به هشت   •
Directory of Open Access Journals; PubMed; IJRCM; Journal of Bioanalysis 

& Biomedicine; ERIC; Zednee; Semantic Scholar; Google Scholar 

 پایگاه:   12شامل    ؛ و مراجع الکترونیکی   ها کتاب ب(  

موضههوعی کامل هسههتند و یک اشههتراك چهار پایگاه منابع خارجی که دارای پوشههش   •
 پایگاه فارسی با موضوع علوم انسانی و مطالعات اسالمی: 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://heinonline.org/HOL/Welcome
http://www.nature.com/
http://www.tandfonline.com/
http://link.springer.com/
https://www.onepetro.org/
http://www.ams.org/mathscinet/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.emeraldinsight.com/
https://platform.almanhal.com/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=026D6F7B61CF1E79F61A390FD081C0F7.tomcat1
http://www.bioone.org/
http://iospress.metapress.com/home/main.mpx
http://jvme.utpjournals.press/loi/jvme
http://avmajournals.avma.org/
http://avmajournals.avma.org/
https://www.thieme.de/en/thieme-connect/home-3939.htm
http://www.rsc.org/
http://www.aps.org/
http://www.aps.org/
http://veterinaryrecord.bmj.com/
http://www.jaaha.org/
http://www.jaaha.org/
http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true
https://doaj.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ijrcm.org.in/
https://www.omicsonline.org/open-access.php
https://www.omicsonline.org/open-access.php
https://eric.ed.gov/
https://zednee.io/
https://www.semanticscholar.org/
https://scholar.google.com/
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ProQuest Ebook Central; Wiley; Science Direct; Springer; 

 نور   دیجیتال   پایگاه کتابخانه و  
 به دو پایگاه زیر:   آزاد   دسترسی  •

Museum of Art and Archaeology university of Oxford;  Directory of Open Access 

 : زیر   دسترسی آفالین به پنج پایگاه  •
Encyclopaedia Iranica; Encyclopaedia of Philosophy; The Cambridge History 

of IRAN; The New Cambridge History of Islam; Encyclopeadia of Islam 

 پایگاه زیر:   10شامل    ؛ فارسی الکترونیکی  ی  ها پایگاه   ( ج 
 اشتراك هشت پایگاه زیر:  •

نک اطالعات  با ؛  )منابع فارسهی و انگلیسهی(   رسهانی علوم و فناوری ای اطالع مرکز منطقه 
قاصهدك    ؛مجالت تخصهصهی نور  ؛یگاه اسهتنادی علوم جهان اسهالمپا  ؛نشهریات کشهور

موتور    ؛ پهایگهاه اطالعهات علمی جههاد دانشهههگهاهی   ؛افزارههای نور(نور )مجموعهه نرم
 ،  سیویلیکا  ؛ )علم نت(   جستجوی فارسی 

 دو پایگاه زیر: دسترسی آزاد به  •
ه دیجیتال سهتاد مبارزه کتابخان؛  پژوهشهگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداك(

 با مواد مخدر.
ها  های دانشههکدههای تخصههصههی کتابخانهد پایگاههای اطالعاتی توسههط کمیتهخری

بر خرید منابع نظارت  دانشههگاه  و اداره کل تجهیزات و منابع اطالعات  گیرد  صههورت می
  کننهدگی همهاهنهگ  ودهنهده دارد  کننهده و آموزشکنهد و کتهابخهانهه مرکزی نقش همهاهنهگمی

گذار یک سهایت یا مرکزی برای  ماهنگی و آموزش را به عنوان پایهرا از طریق شهورای ه
   دهد.انجام میده از منابع الکترونیکی  آموزش استفا

روند کار به این شهکل اسهت که در جلسهات مسهتمری که کتابخانه مرکزی ماهانه با 
ت  های اعضای هیا تبراساس درخواس ها و موسسات دانشگاه داردکتابخانه دانشکده  47

عات  ها به اداره کل تجهیزات و منابع اطالشود و مجموع درخواستمی  نیازسنجیعلمی  
شهود و کار از طریق کنسهرسهیوم وزارت  دهند ارسهال میدانشهگاه که کار ارزی را انجام می

http://library.ut.ac.ir/-/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-proquest-e-books?redirect=http%3A%2F%2Flibrary.ut.ac.ir%2Farshive-akhbar-manabe-elmi%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dproquest%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://www.noorlib.ir/view/fa/default
http://www.ashmolean.org/
https://www.doabooks.org/doab
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
http://sci.isc.gov.ir/
http://library.ut.ac.ir/noormagz?p_p_id=56_INSTANCE_5UbZP7Qpks2f&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://uni.miz.cloud/
http://uni.miz.cloud/
http://uni.miz.cloud/
http://uni.miz.cloud/
http://sid.ir/
http://elmnet.ir/
http://elmnet.ir/
http://library.ut.ac.ir/civilica
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شهود. سهپس پایگاه اطالعات خریداری  علوم که دانشهگاه در آنجا نماینده دارد انجام می
طریق مرکز انفورمهاتیهک دانشهههگهاه برای تمهام مراکز بهه طور یکسهههان و بهدون   شهههده از

 شود.  ك گذاشته میمحدودیت دسترسی به اشترا
ها هم شههود آموزش اسههتفاده از پایگاهها منعقد میدر قراردادی که برای خرید پایگاه

ین  ، با مشههارکت اداره کل تجهیزات و تأمکتابخانه مرکزیدر نظر گرفته شههده اسههت و  
مربوم به   رسههانیهای مختلف اطالعدر زمینه  ،به صههورت هفتگی  منابع اطالعات علمی،

، گهاه بها یآموزشهههههای  ههای الکترونیکی در دسهههترس، کهارگهاهاطالعهات مجالت و کتهاب
 (.86: 1389نیا،  )فهیم  کندبرقرار می  حضور نماینده شرکت،

با باید گفت دانشهگاه تهران  دانشهگاه تهران  های علمی در درباره سهوابق خرید پایگاه
بهه محو پهایهان جنهگ  ، 1367عنوان مجلهه علمی در سهههال    120ای در حهدود  مجموعهه
های میانی  موعه های خود همت گماشهت و در سهال سهرعت به بازسهازی مجه ب  ،تحمیلی
ترین مجموعه منهابع علمی را داشهههت و با  عنوان مجلهه بزرگ  3540با تعهداد    1370دهه  

اسهتقبال این نوع  نیک در منابع علمی، اولین دانشهگاه کشهور بود که به آغاز نهضهت الکترو
خود را به   (Online)  تعداد مجالت الکترونیکی  2008  /1387  منابع شههتافت و تا سههال 

 )سههال انفجار اطالعات علمی در  2009  /1388  عنوان رسههاند. در سههال   16000حدود 
دانشهگاه برداشهته شهد و تعداد  مین اطالعات علمی  أدانشهگاه تهران( خیزش بلندی در ت 

 و برای اولین بار حدودرسههید  عنوان    40.000به حدود  (Online) الکترونیکیمجالت  
کهتههاب  25000 مهعهتهبهرتهریهن  از  الهکهتهرونهیههکعهنهوان  بهرتهر   (ebooks) هههای  نههاشهههران  از 

  نامه رسههید عنوان چکیده  22.000.000و بالغ بر   (Oxford, Elsevier, Springer)دنیا
های دانشههگاه تهران در کشههور در تمام واحدنه با ارزش و منحصههر بفرد در و این گنجی
 و دانشجویان قرار گرفته است.    استادان  دسترس

اداره کل تامین تجهیزات و اطالعات علمی دانشهگاه به منظور سههولت دسهترسهی و 
جسهتجو در بین این مجموعه عظیم اطالعات علمی معتبر، سهامانه کتابخانه دیجیتال را  

و امکهان  ( Search  Federatedان ) یکپهارچهه و همزمهدو ویژگی جهدیهد جسهههتجوی    بها 
با   ( Athens)  استفاده از تمام امکانات این مجموعه ارزشمند از هر مکان و در هر زمان 
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)موسههسههه ژئوفیزیک. خدمات    ده اسههت کر اسههتفاده از کلمه و رمز عبور واحد فراهم  
 .(https://geophysics.ut.ac.irکتابخانه.  

ابتهدا بهه عههده مجموعهه معهاونهت پژوهشهههی دانشهههگهاه بود و    ههای علمیخریهد پهایگهاه
 گردید. محول و مرکز اسناد  به کتابخانۀ مرکزی   1389سپس در سال  

 ورى افنرک وزارت علوم، تحقیقات و  طرح تأمین مد .1-4-21-5

مجموعه بزرگی از مجالت علمی و  دسهترسهی به یف، بنا به تعر   ، تأمین منابع پژوهشهی 
های مورد نظر، و  در موضههوع را  ها  نامه ها و نمایه نامه شههناختی، چکیده های کتاب پایگاه 

گزارش  منههابع  پژوهش نیز  نتههایج  پههایگهها کننههده  و  غیر ه ههها  را  هههای  کتههابشهههنههاختی 
 .( 1397)عمرانی،   د گیر می دربر 

در پی بحران کاهش سههمیه    1377در سهال  ا  هلزوم اشهتراك منابع اطالعاتی دانشهگاه
  وزارت   1378در سهههال    ( و42:  1386بهه وجود آمهد )حری و زارع،    ارزی خریهد منهابع

عههالی آموزش  و  فنههآورىوزارت  بعههدههها  )  فرهنههگ  و  تحقیقههات  منظور    ،(علوم،  بههه 
آورى تعداد عناوین بیشههترى از نشههریات  فراهمجویى در بودجه ارزى کشههور و صههرفه
ها و رك« در سهههطح دانشهههگاهراى طرحى با عنوان »طرح تأمین مدام به اجاقد ،خارجى

های دفتر تهیه و توزیع  با پیگیریمؤسهسهات آموزش عالى سهراسهر کشهور کرد. این طرح  
 وزارت علوم که تخصهیص بودجه  )بعدها مدیریت پشهتیبانی( کتب و نشهریات خارجی

هاى موضهوعى تعیین شهده  مینهزیر با ز  کتابخانهسهه  خرید منابع را داشهت شهکل گرفت و  
 ند:طرح در نظر گرفته شدبه عنوان مجریان  

 کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛  (1
 ؛کتابخانه مرکزى تربیت مدرس(  2
 .اى علوم و تکنولوژى )شیراز(کتابخانه منطقه(  3

دهند بخشهی  و مقرر شهد این سهه کتابخانه به ازای منابع مالی که به این امر اختصهاص می
 (.44: 1386)حری و زارع، از منابع را دریافت کنند و به ارائه خدمات بپردازند  

که تا آن تاریخ   ،االمکان یک نسههخه از مجالت خارجیهدف از این طرح تهیه حتی

https://geophysics.ut.ac.ir/
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و ارائه    ،شهدهای مختلف خریداری میط کتابخانهبه صهورت پراکنده و گاه تکراری توسه
 کاربران بود.کپی مقاالت براساس تقاضای  

تنها یک نسهخه برای کل کشهور    1377  /1998براسهاس این طرح از کلیه مجالت سهال  
شهههدند و مقرر گردید تا بقیه  تهیهه شهههد )همهان( که در این سهههه کتهابخهانه نگهداری می

رك مورد نیاز خود اها از طریق خدمات تحویل مدرك به تهیه کپی مقاالت و مدکتهابخانه
 (.44: 1386)حری و زارع، خانه اقدام بکنند از یکی از این سه کتاب

  52ارجی و  عنوان از مجالت خه  3700تعهداد    ،ر قهالهب این طرحد، 1378در سهههال   
که مورد  دی  های اسههتنادی روی سههینامهنامه و نمایهو نمایهنامه  پایگاه اطالعاتی چکیده

م خریداری شهد  درخواسهت دانشهگاههای کشهور بود با تایید دفتر تهیه و توزیع وزات علو
 (. 1397؛ عمرانی،  گرفت )همانو در اختیار سه پایگاه باال قرار  

این طرح در کتهابخهانهۀ مرکزى و مرکز اسهههنهاد زیر نظر دفتر تجهیزات آموزشهههى و  
 2000شهد و بیشهترین تعداد نشهریه، یعنى پژوهشهى معاونت پژوهشهى دانشهگاه انجام مى

ود. ابتهدا در زیرزمین کتهابخهانه مرکزى و نشهههریه، به کتهابخهانۀ مرکزى اختصهههاص یافتهه ب
سهپس در تاالر نشهریات محلى براى اجراى طرح در نظر گرفته شهد. در این طرح تصهویر  

هاى دیگر  هاى دانشههگاه تهران به رایگان و براى کتابخانهنشههریات براى دیگر کتابخانه
 .شدعالى با اخذ هزینه تکثیر و پست انجام مى  ها و مؤسسات آموزشدانشگاه

از ابتدا به صورت موقت    مرکز تحقیقات دانشگاهى عضو آن بودند،  83، که این طرح
 و  (45)همهان:   ولی دو سهههال هم تمهدیهد شهههد و یهک سهههالهه در نظر گرفتهه شهههده بود

به دلیل   ،گرفت، سههپسدربر  2001تا    1999سههال   درآورى نشههریات خارجى را  فراهم
  ، ید نشهریات و تأخیر در دریافت نشهریهرضهایت مراکز دانشهگاهى از طرح تمرکز خر دمع

. بدین ترتیب در سهال  )همان(  متوقف شهد  1380و نیز گشهایش اعتبار ارزی، در سهال  
، اما دانشهگاه تهران با همکارى بخش  خارج شهداز پوشهش طرح    2002نشهریات    1381

ها در قالب  أمین مدارك مورد نیاز دانشهکدهنشهریات کتابخانۀ مرکزى و مرکز اسهناد به ت 
نامه، ماهنامه و سهالنامه( مورد نیاز را به عنوان نشهریه )شهامل هفته  318طرح ادامه داد و 

 کرد. تهیه 2003صورت متمرکز تا پایان سال  
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اِلزِویِر، مجالت خود را همزمان  در آسهتانه قرن بیسهت و یکم، ناشهران پیشهگام مانند  
الکترونیکی تمهام متن در در دو قهالهب چهاپی و الکترونیکی ارائهه کردنهد. خریهد مجالت  

به   1موجب ارتقای باشههگاه خرید  1379دی یا به صههورت آنالین در سههال  قالب سههی
  1999دی و آنالین برای سهال  ین دو مجموعه سهیا کنسهرسهیوم منابع الکترونیکی شهد.

 (.1397عرضه شد )عمرانی،  Web of Science یکجا با عنوان
العاتی توسط کنسرسیوم ایران بود. در این های اطاین نخستین خرید آنالین پایگاه

،  1999ولی در خرید    های الکترونیکی را مرتباً خریده بود،دهه تنها دانشگاه تهران پایگاه
های تهران، تربیت مدرس  منابع الکترونیکی قبلی برای هرسه مجری طرح یعنی دانشگاه

یک از سه مجری صورتحساب    ای شیراز خریداری شد. در این زمان نیز هرو مرکز منطقه
می را  و  خود  یابد  گسترش  شورا  شد  گرفته  تصمیم  ارزی،  تنگنای  رفع  با  پرداختند. 

 به آن بپیوندند )همان(.های بزرگ دیگر نیز دانشگاه

ایران شهد، خرید    کنسهرسهیوم منابع الکترونیکیگیری  تحول دیگری که منجر به شهکل
و ایجاد پایگاهی    1378/2000لزِویِر در سهال  اِچند بنگاه انتشهارات علمی توسهط شهرکت  

عنوان مجلهه و دیجیتهالی کردن محتوای آنهها بود. این پهایگهاه   1300ای بیش از  بها مجموعهه
 های بعد سایِنس دایرِکت نامیده شد )همان(. در سال 

  اِلزِویِر پیشهنهاد فروش مجالت با حق مالکیت دائمی را عرضهه   2000در آسهتانه سهال  
ههای  هها و نمهایههنهامهههها و نمهایههنهامههدین ترتیهب دسهههترسهههی آنالین فراتر از چکیهدهکرد. به

 .شامل متن کامل مقاالت شد WOSاستنادی  
سوی   از  دائمی  مالکیت  با  الکترونیکی  مجالت  عرضه  پژوهشی  با  معاون  اِلزِویِر، 

با کمک    پیوندند.دانشگاه تهران از دانشگاههای بزرگ کشور دعوت کرد تا به کنسرسیوم ب
دانشگاه،   15ها برای نامهها و چکیدهنامهمالی وزارت علوم، منابع الکترونیکی شامل نمایه

 
ها  واداشهت تا دانشهکده  های خریدها، دانشهگاه تهران را ها و نابسهامانیمالحظه زیان،  1369در سهال  1

های ها، دانشهگاهبه یکجا کردن خریدهاشهان ملزم کند. به دنبال موفقیت تجربه در کاهش هزینهرا  
، این همکاری در قالب چیزی  1377تا  1370های دیگر هم به دانشهگاه تهران پیوسهتند و طی سهال

 .(1397)عمرانی،   نام گرفت ادامه یافت «باشگاه خرید»که بعدها 
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دانشگاه نیز به مدت    60ها خریداری شد و  برای همه دانشگاه  Web of Scienceو پایگاه  
 . یافتندزمایشی دسترسی آها نامهچکیدهپایگاه به یک سال به رایگان 

نام جدید شورای  1385  سال   در با  برنامهسیاست  کنسرسیوم  و  تأمین  ریزی  گذاری 
ها به مدت هر یک به مدت سه سال، و  نماینده از دانشگاه  9با ده عضو )  منابع علمی

 .مدیرکل پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم( تشکیل شد
کمیته و  شورا  مذاکره،  این  نیازسنجی،  مسوولیت  ارزیابی    آموزشخرید،  هایش  و 

ها را برعهده داشت. در این شورا در شهریور ماه هر  عملکرد ناشران و مصرف دانشگاه
شد و پس از نهایی شدن  ها دریافت و مذاکره با فروشندگان آغاز میسال نیازهای دانشگاه

موقع به حساب شورا   شد تا بهها اعالم و پیگیری میقرارداد، سررسید اقسام به دانشگاه
 .شود و از آنجا به حساب ناشران انتقال یابد واریز

/  200-2007و   1385-1383  /2006-2004سههاله  قراردادهای سهههبه این ترتیب  
سههاله با ناشههران دیگر اغلب  با ناشههران بزرگ و قراردادهای پراکنده یک  1389-1386

  دانشهگاه و پژوهشهگاه صهاحب   80علوم را دربرگرفت و نزدیک به  های وزارتدانشهگاه
 .دسترسی به منابع الکترونیکی شدند

ارز بهه قیمهت بهانهک مرکزی تخصهههیص    ،جهش قیمهت ارزبهه دلیهل    ،1390در مهر  
فاجعه  د.  ها امکان پرداخت حق اشتراك خود را نداشتند و همه دانشگاهکرقطع را رسمی  
یی انهداخهت و فعهالیهت آن محهدود بهه تسهههویهه  اکنسهههرسهههیوم را از کهار  ،در عمهل  ،ارزی

ها را قطع  ا و رفع مشهکالت شهد. کنسهرسهیوم بسهیار کوشهید ناشهران دسهترسهیهحسهاب
 یهد ویبودجهه سهههال بعهد خود را دریهافهت کننهد. امها این نیز دیری نپهاهها  نکننهد تها دانشهههگهاه

 .ها اضافه شدهم به حساب دانشگاه 2012/1391ها قطع شد و بدهی  دسترسی
سهرانجام نرخ ارز .  دی نداشهتدر عمل هی  خری  1392/2013  نسهرسهیوم در سهال ک

توانند  ها میدانشههگاهای( اعالم شههد و به کنسههرسههیوم اطالع داده شههد که جدید )مبادله
   .های بعدی را با نرخ رسمی جدید بپردازندها و خریدبدهی

برتر و بزرگ در   دانشههگاه  13شههورای معاونان پژوهشههی   1393-1392در سههالهای  
یوم تشهخیص دادند که اسهتفاده غیراخالقی از تولیدات  نشهسهتی با حضهور شهورای کنسهرسه
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کوشهیدند برای پرداخت    آنها .گ ایران نیسهتهای بزرناشهران خارجی در شهأن دانشهگاه
حلی بیابند و منابع الکترونیکی را در حد بضهاعت دوباره به شهکل رسهمی و ها راهبدهی

درصهد   50علوم نیز پذیرفت    وزارت  .تأمین کننداز کانال ناشهر و با عاملیت کنسهرسهیوم  
داری محهدود بهه بربودجهه خریهدهها را تها سهههقف معینی بپردازد، بهه شهههرم آن کهه بهره

  50با پرداخت   ،های مراکز هر اسههتان نیزو دانشههگاههای بزرگ و برتر نباشههد  دانشههگاه
نیازسههنجی توسههط  د.  مند شههوندرصههد سهههم خود، بتوانند از یارانه وزارت علوم بهره

های مشهارکت کننده بدون اسهتثنا دو پایگاه سهاینس  دانشهگاهدر یوم نشهان داد که  کنسهرسه
 .اِلزِویِر اولویت اول همه اعضا استکوپوس متعلق به شرکت  دایرکت و اس

ع  تأمین مناب علوم یا همان شورای   کنسرسیوم وزارت  2016ژانویه    /1394ر زمستان د

های علوم پزشهکی و دانشهگاه آزاد اسهالمی،  اه، پس از امضهای تفاهم نامه با دانشهگعلمی

نیز تکرار شهد    2017کار خود را آغاز کرد. این شهیوه در سهال    دانشهگاه  23بار دیگر و با  

وزارت    %50دانشهگاه و   %50ها بر اسهاس  و قراردادهای داخلی کنسهرسهیوم با دانشهگاه

آغاز شد  های جدید  ریزیروند برنامه  2018 فوریه  /1396بهمن ماه  در  .منعقد شدعلوم  

ها باز شهد. و های دانشهگاهها مشهخص شهد و دسهترسهیبندی شهده پرداختبرنامه زمانو 

کشهههور یک بار   بحران ارزی  1397این بار و درسهههت قبل از اولین پرداخت در خرداد  

متمرکز وزارت علوم را  هها را بهه هم ریخهت و قهدرت خریهد مبلغ  ریزیدیگر همهه برنهامهه

رفتهه بود به یک سهههوم و حتی یک چههارم  گاسهههاس آن انجهام    بر  هازیریکه همهه برنامه

 1(.1397)عمرانی،    رساند

  

 
 المعارف کتابداریدایرهمرانی، جانشهین رئیس شهورای تأمین منابع وزارت علوم، در سهید ابراهیم ع 1

« به تاریخچه خرید  کنسههرسههیوم های تامین منابع علمی ایران»  آنالین در مقاله رسههانیو اطالع
 ان گردید.ای از آن بیها اشاره کرده است که در اینجا خالصههای اطالعات علمی دانشگاهپایگاه
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 كتابخانۀ مركزی موجود در  منابعآمار . 27جدول

 مجلدات  تعداد عنوان نوع مدرک

 نسخه  350000 195000 کتاب فارسی و عربی 

 نسخه  125000 92000 کتاب التین 

 مجله و روزنامه فارسی و عربی 
 

 نسخه 4883

 نسخه 2674 مجله و روزنامه التین

 مجلد  17000 32200 نسخه خطی

 برگ 60000  سند تاریخی

 جلد  10500  چاپ سنگی 

 جلد 40000  منابع چاپی غیرکتابی 

 قطعه  1000  تبریک ایرانى و فرنگى  کارت

 قطعه  37000  رجال و مناظر ایران عکس

 قطعه  1000  کارت پستال قدیمی 

 حلقه  9230   میکروفیلم

 جلد 7500  عکسى نسخه

 جلد 5000  کتاب درسی 

 قطعه  2000  نقشه

 عنوان  90000  پایان نامه 

 عنوان 100.000  منابع الکترونیک 

 پایگاه 25  پایگاه اطالعات علمی 

 عدد  18  سردیس



 

 
 
 

 6فصل  

 سازماندهى

 
 

رود هر کتابخانه به شمار میهای ترین فعالیتسازماندهی دانش و منابع اطالعاتی از مهم
 شود.می  منابع نمودن دسترس قابل برای الزم و شامل کلیه اقدامات 
خطی،   نسخهنامه،  اعم از کتاب، نشریه، پایانکلیه منابع کتابخانه  در کتابخانه مرکزی  

المللی علم اطالعات و  استانداردهای بینغیرکتابى، براساس  چاپی  و مدارك    نقشهسند،  
  ۀ بندى کتابخان( و گسترش ردهLCکنگره امریکا )  ۀبندى کتابخانرده  نظام  ،سیشنادانش

 شوند.سازی میبندی و آمادهنویسی، ردهدهی، فهرستسازمان  1ملى ایران 

 . تاریخچه1-6

هاى فارسهى و عربى و التین در بخش واحدى انجام  نویسهى کتاب در حال حاضهر فهرسهت 
 شد، شامل: در سه بخش انجام می   گذشته نویسی در شود، اما خدمات فهرست مى 

 نویسی فارسی و عربی( بخش فهرست1
 نویسی انگلیسیفهرست( بخش 2
 هانویسی التین و خدمات دانشکده( بخش فهرست3

نویسی  ( فهرستایتالیایی و ... ،روسی ،آلمانی  ،های التین )فرانسههدر این بخش کتاب
 

، فلسهفۀ اسهالمی (DSRران )یخ ا ی(، تارPIRات فارسهى )یزبان فارسهى، ادب ةگسهترش رد . شهامل1
(BBR)  ران یو مراکز آموزشى اLGR)) 
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کردند  می  های خود را به این بخش ارسهال ب ها کتا و بعضهی دانشهکده   شهد سهازی می و آماده 
نویسهی  های فهرسهتو آماده کردن برگه  نویسهیفهرسهتاین بخش پس از  در ها  کتابو 

 .(226: 1383شد )بشارتی، های مربوطه عودت داده میآنها به دانشکده
ها و  هاى دانشههکدهسههازى منابع کتابخانهنویسههى و آمادهچون کار انتخاب، فهرسههت

مرکزى قلمداد شهده بود، از آغاز سهال    ۀدانشهگاه تهران از وظایف کتابخان ۀتابع  واحدهاى
هاى دانشههگاه تهران در عهده کتابخانه  نویسههى منابع برخى از کتابخانهفهرسههت  1351

 (.45: 1345افشار، )  مرکزى قرار گرفت

ها و مؤسهسهات  هاى دانشهکدهبه دلیل پیشهرفت کتابخانه  1370هاى پس از در سهال 
نویسهى عمالً این  ماشهینى و منابع فهرسهت  دانشهگاه و همچنین دسهتیابى به امکانات  ۀعتاب

 .  برداشته شدمرکزى    ۀکتابخانعهده  وظیفه از 

ویسهی التین و  ننویسهی انگلیسهی و فهرسهتبخش فهرسهت  1377در سهال  سهرانجام  
نویسههی  دو بخش فهرسههت  1382در تابسههتان    سههپسها ادغام گردید. دهکخدمات دانشهه

  .(227: 1383)بشارتی،   .یکی شدنیز  عربی و التین  و رسی  فا
ههاى  و میکروفیش MARCبخش فنى، مهاننهد نوار    ةدر این بخش منهابع مورد اسهههتفهاد

NUC   قطعه میکروفیش، متمرکز شهده بود و مورد اسهتفاده    1821به بعد، شهامل    1983از
 1.گرفتهاى دیگر نیز قرار مىکتابداران کتابخانه

مقدماتى کتاب،   ۀبرگ  ۀپس از تهی  1348سهال   ۀمرکزى تا نیم  ۀن کتابخاننویسهافهرسهت
کردند،  ارسههال مى  آمریکا  کنگره  ۀهاى اصههلى و کامل به کتابخانآن را براى دریافت برگه
نویسهى و ها را به علت عدم اخذ برگه آنها از کنگره، خود فهرسهتگاهى نیز برخى کتاب

در سههههال    (.96:  1352،  مرکزى  ۀگزارش کتهابخهانه)  کردنهدبنهدى مىطبقهه   1348امها 
هاى هر کتهاب کردند و نویسهههان کتهابخهانه خود شهههروع به تهیهه و تنظیم برگهفهرسهههت

 کنگره نبود.کتابخانۀ  رو دیگر نیازى به دریافت برگه از   این از

نخسههتین بار در کتابخانۀ مرکزی مورد ( LC)کنگرة آمریکا    بندی کتابخانۀروش طبقه
 

  ۀ ن بخش از کتابخانیبه ا   1983در سههال  NUCفهرسههت مشههترك  ةن منابع پس از قطع دوریا . 1
 مرکزى اختصاص داده شده بود.
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  ۀ کتابخان   بندیروش ردهچون (. اما  221-209:  1348رفت )دوسهههتدار، اسهههتفاده قرار گ
براى آنکهه   ،ههاى شهههرقى و فهارسهههى کهامالً منطبق بها نیهازهها نبودمورد کتهاب کنگره در
ندى و بهاى التین طبقههنگ با کتاباهاى فارسهى و عربى کتابخانه نیز با روش همکتاب

مرکزى تغییراتى را در روش    ۀننویسهى فارسهى کتابخاشهود، قسهمت فهرسهت  نگهداری
هاى فارسهى را  بندى مزبور ایجاد کرد تا با گسهترش بیشهتر همه موضهوعات کتابطبقه

نظران  به صههورت مکتوب در اختیار صههاحب  1348این روش در سههال    ۀدربرگیرد. نتیج
امریکا ارسههال گردید و مورد    ةکنگر  ۀابخاننسههخه هم جهت اطالع کت قرار گرفت و یک

 .(97)همان:   آنها قرار گرفتاستقبال  

 یسی نوفهرست  واحد  .32 یرصو ت

 فهرست مشترک  .1-1-6

هایى که در  مرکزى در آغاز تأسههیس اقدام به گردآورى فهرسههت مشههترك کتاب   ۀ کتابخان 
کرد تا  دیگر دانشهگاه وجود داشهت کرد. این فهرسهت به مراجعان کمک مى   ۀ پانزده کتابخان 

هها در ههایى کهه کتهابخهانهه هها، از تمهام کتهاب عهدد دانشهههکهده ههاى مت بهدون مراجعهه بهه کتهابخهانهه 
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ها و مؤسهسهات  هاى مختلف دانشهکده براى این کار، از کتابخانه   1اختیار داشهتند آگاهى یابند. 
کردند  هایى را که خود فهرسهت مى وابسهته به دانشهگاه خواسهته شهد که یک نسهخه از برگه 

  هاین نیز از طریق تهی بر  رند. عالوه مرکزى ارسههال دا   ۀ براى فهرسههت مشههترك به کتابخان 
  17.000،  1347ها و مؤسهسهات تا سهال  هاى دانشهکده هاى کتابخانه برگه تصهویر از فهرسهت 

 . ( 187:  اخبار )  برگه فارسى و التین براى فهرست مشترك کتابخانه تهیه شد 
داد که کتاب  هاى سهرشهناسهه اصهلى بود و نشهان مىفهرسهت مشهترك تنها حاوى برگه

سههمت چپ    ۀمخفف نام دانشههکده در گوشهه ةدانشههگاه قرار دارد. واژ  ۀم کتابخاندر کدا
توانسههت با پر کردن برگه درخواسههت کتاب و پایین نوشههته شههده بود و دانشههجو مى

 (. 69)افشار، همان:   نامه براى گرفتن کتاب به دانشکده مربوطه مراجعه کندمعرفى
ها از بیسهت و شهش  ر طول سهال هاى آن دکه برگه  «فهرسهت مشهترك»هاى  دانبرگه
در دو قسهمت فارسهى و التین در   1380دیگر دانشهگاه تهیه شهده بود، تا سهال    کتابخانه
اندازى شههبکه  هاى اصههلى کتابخانه قرار داشههت. در این سههال، درپى راهدانکنار برگه

ها و اسههتفاده بهینه از  اى جسههتجوى منابع، به علت غیر مفید بودن این فهرسههترایانه
 شترك از سرسراى طبقه اول کتابخانه جمع شد.هاى فهرست مدانضاى کتابخانه، برگهف

 ها دان برگه  .2-6

دان قابل دسهترسهی  ی چاپی کتابخانه از طریق برگه ها کتاب ، مجموعۀ  1387تا پیش از سهال  
سهیسهتم و عدم اسهتفاده از  های کامپیوتری  به سهبب گسهترش سهیسهتم  ، بود، اما در این سهال 

دانها و فضهایی  ها و برگه برگه کارت   بر بودن ی جسهتجو و بازیابی منابع، و نیز هزینه برا   دسهتی 

 

سهد: ینون باره مىیدر ا   1351رج افشهار در سهال یا   شهد.ز انجام مىیات نین کار در مورد نشهریا . 1
ات ادوارى که در حال حاضههر براى ینشههر  ۀیى مالى، فهرسههتى از کلیجوجاد صههرفهیمنظور ا  به»

دارى  یهاى آموزشهههى خرگروهقاتى و یگر واحدهاى تحقیگانه و دشهههشویسهههتهاى بکتهابخانه
کدام  ه ادوارى مورد درخواسهت دریه شهده اسهت تا هم معلوم باشهد که فالن نشهریشهود ... تهمى
دارى  یج بتوان از تعداد مجالتى که مکرر خریک از واحدهاى دانشههگاهى هسههت و هم به تدری

 .(46-45: 1345، افشار« ).شود کاستمى
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و تنها  های عمومی کتابخانه حذف شهد دان آرایی در برگه فت، برگه یا که به آنها اختصهاص می 
با  ،  1397  شههریور یافت، تا اینکه در  دامه  ا نویسهی و تاالرها  دان شهلف در بخش فهرسهت برگه 

 . شد حذف دان شلف نیز برگه  ، افزار آذرسا نرم نویسی در  فهرست ر  کا   آغاز به 
کتابخانه تهیه شهده اسهت    ۀمجموعبرای    1387پیش از سهال  که تا  هاى  برگهفهرسهت
دان(، برگه  24دان( و التین )برگه  61هایى، در دو بخش فارسههى و عربى )داندرون برگه

کردى موضوع،  ى و درهمها به صورت الفبای. برگهاندیافتهسازمان  اول کتابخانه،    ۀدر طبق
شههناسههى و آثارى که مربوم به تاالر مرجع، ایرانو اند  بندى شههدهپدیدآور و عنوان طبقه

 اند.مشخص گردیده «شودامانت داده نمى»هستند با مهر    نفیس
سهههازى نشهههریهات بهه ترتیهب حروف الفبهاى نهام مجالت و  ذخیره  ةههاى ویژکهارت

 اى در بخش نشریات کتابخانه قرار دارد.هاى ویژهردکسها درون کازنامهرو
  ۀ مجموع از کامپیوتری شههدن سههیسههتم کتابخانه، اطالعات توصههیفی  پیش  همچنین  

کتهابخهانههنهامههپهایهان بهه تفکیهک نهام  نهامههبخش پهایهان  ههایی دردانون برگههدر  ههاى  هها، 
 شدند.  میو بازیابی دى  بنهاى تحصیلى و نام پدیدآور طبقهها و در زیر نام رشتهدانشکده

 

 ی كتابخانۀ مركزهای دانبرگه  .33 یرتصو 
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 . سیستم جامع كتابخانه 3-6

چه بیشهتر و  هر دسهترسهى  ای و  سهازی اطالعات مواد کتابخانه ذخیره به منظور    1378  ر سهال د 

و در راسهههتاى اجراى طرح   ، های دانشهههگاه کتابخانه تر به منابع و مدارك موجود در  سهههریع 

  بهه نهام اوراکهل ای دانشهههگهاه تهران  افزار کتهابخهانهه نرم کردن جسهههتجوى منهابع علمى،  مکهانیزه  

 (Oracle )   فنهاوری اطالعهات و فضهههای  مرکز  تهران )بعهدهها    دانشهههگهاه در مرکز انفورمهاتیهک

 و بارها ویرایش و بازبینی شد. مختص دانشگاه تهران بود  که   گشت تدوین    ( مجازی 

 یدافزار جد و با ورود نرم   کرد ی فزار نوسها اسهتفاده م ا از نرم   ی کتابخانۀ مرکز تا آن موقع  

کهه مربوم بهه مسهههائهل    آمهد   وجود بهه ی  و انتقهال اطالعهات از نوسههها بهه اوراکهل مشهههکالت 

  ،های متفاوتیکسههان برای کتاب  ة شههمار  ، از جمله نویسههی و سههازماندهی بود،  فهرسههت 

علت جوان به  از سهوی دیگر .  های تکراری موضهوعات و اسهامی غیرمسهتند، و شهماره ثبت 

 . ( 286:  1383)بشارتی،   پدید آمد مشکالتی  شدن آن    هنگام عملیاتی نیز  افزار  بودن این نرم 

ههاى خهارجى، ههاى فهارسهههى و عربى و زبهانکتهاب  ۀاطالعهات مجموعهاز آن زمهان  

هاى چاپ سهههنگى، نشهههریات فارسهههى و کتاب  ۀهاى خطى، مجموعنسهههخه  ۀمجموع

قهابهل  کتهابخهانهه،  سهههامهانهۀاز طریق    و  شهههدوارد    ار اوراکهلافزنرمدر  بهه تهدریج  هها  نهامههپهایهان

 .بودجستجو و بازیابی 

های دانشگاه  جامع کتابخانه  سازی سامانۀیکپارچهلزوم های اخیر، به علت  در سال اما  

راکل و افزار اوبرخی اشههکاالت فنی نرمردند و کهای متفاوتی اسههتفاده میافزارکه از نرم

از سهوی    کتابخانه مطرح شهد.افزار  تغییر نرم آن، نیاز به  تیبانیعدم کارایی الزم و عدم پشه

را  کتهابخهانهه دیجیتهال    الزم برای ایجهاد  برنهامهه قهدیم کتهابخهانهه بهه هی  روی امکهانهات  ،دیگر

شههناختی طراحی شههده بود. به عالوه، به دلیل های کتابو صههرفا برای داده  نداشههت

   .داشت  رای اشکاالت فراواننامناسب و دا  ایاصالحات مکرر در آن، پیکره

افزار  های بسههیار، با تالش کتابداران متخصههص و کمیتۀ نرمپس از مطالعه و بررسههی

فناوری اطالعات و مرکز  های دانشهگاه، با همکاری و راهبری  شهورای هماهنگی کتابخانه

  ای آذرسها از شهرکت ار کتابخانهافزنرم  1396  آبانفضهای مجازی دانشهگاه، سهرانجام در 
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افزارههای موجود گردد و سهههامهانهۀ جهدیهد  زین نرمجهایگانتخهاب شهههد تها  رس آذرخش  پها

 استقرار یابد.ایجاد و کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  

  هایکتابخانهکتابخانه مرکزی و  های  و انتقال داده  تبدیل   ۀ مرحل   1396ماه   دی  سپس در

  پارس   شههرکت  نزدیک  همکاری و  مشههترك  فعالیت با  آذرسهها   افزار نرم تهران به   دانشههگاه 

کتابخانه مرکزی و  و  تهران  دانشههگاه  مجازی  فضههای  و  اطالعات  فناوری  مرکز آذرخش،

  1397 ماه  مرداد 23چندین ماه به طول انجامید و سههرانجام در آغاز شههد و  ،  مرکز اسههناد

در منابع کتابخانه    کاربرانبرنامه آذرسها برای ورود اطالعات جدید و همچنین جسهتجوی  

افزار  در نرمجدید  نخسهههتین کتاب  و اطالعات   آغاز به کار کردی دانشهههگاه تهران  مرکز

  .جدید ثبت شد

 افزار آذرسا نرم  .1-3-6

افزار جامع یکپارچه کتابخانه، مرکز اسههناد و آرشههیو آذرسهها به عنوان اولین نرمافزار  نرم

رسههانی  و اطالع  ایافزارهای کتابخانهزمینه نرمدیجیتال در کشههور، با نگرشههی نوین در 

بین بر اسهههتهانهداردههای  بههالمللی حوزهمبتنی  اسهههنهاد  و مراکز   ویژهههای کتهابخهانهه 

UNIMARC،Z39.50   وOAI  ارائه شده است. 

ای دیجیتهال، الکترونیهک و هوشهههمنهد را تحهت  آذرسههها فراینهدههای مختلف کتهابخهانهه

در سهههطح  نوان یهک راهکهار جهامع و یکپهارچهه  رو بهه ع  دههد. از اینپوشهههش قرار می

ها و نهادهای متوسههط و بزرگ به صههورت  رسههانی سههازمانها و مراکز اطالعکتابخانه

 .اندازی و عملیاتی شده استمتمرکز و نصب، راه متمرکز، نیمه

رسههانی  به جامعه کتابداری و اطالع  1391طور رسههمی در سههال   افزار آذرسهها بهنرم

افزار در سهطح  ی و پژوهشهی این نرمرسهانعرضهه گردید و با توجه به رویکردهای اطالع

برداری قرار گرفت و تاکنون سههیر  رسههانی متعددی مورد بهرهها و مراکز اطالعکتابخانه

 .شده است ای واقع تکامل و جامعیت آن با رویکردهای نوین این حوزه مورد توجه ویژه
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 های دانشگاه تهرانكتابخانه جامعسامانه . 4-6

تهران،   کتابخانه دانشههگاه 53شههناختی کتابخانه مرکزی و  تابدر این سههامانه اطالعات ک
ی، ذخیره و آموزشه  یهاگروه یها، موسهسهات وابسهته و برخدانشهکده  هایهشهامل کتابخان
ههای  اطالعهات انواع مواد را در کتهابخهانههشهههود و امکهان دسهههتیهابی یکپهارچهه  بهازیهابی می

 آورد.دانشگاه برای کاربران فراهم می
انتخاب و اسههتقرار  طی دو مرحله  های دانشههگاه تهران  کتابخانه  جامع  سههامانهایجاد  

 :  انجام شدافزار  نرم

   افزارانتخاب نرم  .1-4-6

که در قالب یک طرح به   1تشهههکیل شهههد  1388افزار کتابخانه در سهههال  اولین کمیته نرم
  ، ای ایران پرداخت و بر اسههاس چک لیسههت تهیه شههدهافزارهای کتابخانهبررسههی نرم

های گنجینه، پارس آذرخش، سهیمرغ و دانشهگاه  افزارهای شهرکتنرمدر مورد  وهشهی پژ
های دانشهگاه تهران  شهورای هماهنگی کتابخانهدر   1390در سهال  تهران انجام داد. سهپس  

ها تشهههکیل  های دانشهههکدهمرکب از کتابداران کتابخانهافزار  ای با عنوان کمیته نرمیتهکم
کمیته در این   ای موجود در ایران را انجام دهد.های کتابخانهافزارتا کار بررسهی نرم  2شهد
سهنتی و یکی برای    ۀیکی برای کتابخان  ،شهدطراحی   )چک لیسهت(وارسهی   ۀدو سهیاهابتدا  

 
اعضهههای این کمیته عبارت بودند از: فاطمه وفایی، الناز کتابچی، نازنین زاد، محمدرضههها نویدی،   1

 دا، مرضیه رسولی املشی و معصومه آدینه. علیرضا نمازی، مریم ناخ

نویسهی کتابخانه  ملیحه درخوش )سهرپرسهت بخش فهرسهتاعضهای این کمیته عبارت بودند از:   2
یس کتابخانه دانشههکده جغرافیا(، سههاناز امامی )مسههوول  ی )رئزی و دبیر کمیته، عباس اسههالممرک

، سهپس 1395خانه پردیس علوم، تا سهال الدین )رئیس کتابکتابخانه دانشهکده کارافرینی(، رویا تاج
علی لفطه(، مجید صهمیمی نژاد: معاون کتابخانه پردیس کشهاورزی و منابع طبیعی، سهوسهن قناتی 

آوری  مدیریت(، عیسهی مجردی )سهرپرسهت بخش فراهم  )کارشهناس مسهوول کتابخانه دانشهکده
 اجتماعی(کتابخانه مرکزی(، حسن منطیق )کارشناس مسوول کتابخانه دانشکده علوم 
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  افزارهای و نرمدانشهگاه بازدید به عمل آمد  های مختلف  ابخانهکت  ازسهپس  منابع دیجیتال.  
بها    مصهههاحبههاز طریق  و  ی قرار گرفهت  مورد بررسههه  ههان کتهابخهانههدر ایاسهههتفهاده    مورد

و در   تکمیل گردید  وارسهی  هایافزارها کار کرده بودند سهیاههکتابدارهایی که با این نرم
انتظهار    ههای موردامکهانهات و قهابلیهتچهک لیسهههتی کهه تمهامی    و  نههایهت امتیهازدهی شهههد

کتهابخهانهه   ای در دو بخش کتهابخهانه سهههنتی وکتهابخهانهافزار  از یک نرمرا  دانشهههگهاه تهران  
 د. گردیتهیه    دیجیتال شامل شود

   افزار نرم  استقرار  .2-4-6

افزار منحهل شهههد و کمیتهه نرم  ۀ، کمیته1396افزار آذرسههها در آبهان مهاه پس از انتخهاب نرم
  ة و نماینددانشهگاه از روسهای کتابخانه مرکزی و مرکز فناوری اطالعات  رکب  اسهتقرار م

مرکز فناوری اطالعات )فاطمه شههبیری(    ةنمایندکتابداران دانشههگاه )ملیحه درخوش( و  
نمایندگان شهرکت   باجلسهات منظم هفتگی  طی ،  1396از دی ماه  این کمیته   .تشهکیل شهد

ههای  ههای کتهابخهانهه و انتقهال دادهبررسهههی مسهههائهل مربوم بهه تبهدیهل  بهه  ،  پهارس آذرخش
 پرداخت.    های الزمریزیدانشگاه و انجام برنامه

ها و منابع  بندی کتابخانهبا اولویت  (Convert)  هاهای کتابخانهدهدا  تبدیل و انتقال  کار
در دسهههتور کار  ها  ای آغاز شهههد. در مرحله اول، تبدیل و انتقال اطالعات کتابکتابخانه

  ة دانشههکد های  های کتابخانهدادهو سههپس  های کتابخانه مرکزی،  دادهابتدا  و   قرار گرفت
 رسا انتقال یافت.  تبدیل شد و به نرم افزار آذی  ادبیات و علوم انسان  ةعلوم و دانشکد

کارشناسان  برای افزار آذرسا  کارگاه آموزشی آشنایی با نرم   1397اواخر فروردین ماه   در 
و  شهده های تبدیل  صهحت داده بررسهی که وظیفۀ  های دانشهگاه کتابخانه مرکزی و کتابخانه 

سهپس در را برعهده داشهتند برگزار گردید.  افزار آذرسها افزار موجود به نرم از نرم یافته  انتقال  
آموزشهههی مهدیریهت کهاربران، سهههازمهانهدهی و موجودی، امهانهت و    ههای کهارگهاه خرداد مهاه  
افزار آذرسههها، و  ر نرم د   سهههازی و ورودی و خروجی اسهههتاندارد آماده   ، های امانت گزارش 

رخش، برای  ذ مارك نیز، با حضهور نماینده شهرکت پارس آ   ای آشهنایی با اسهتاندارد فراداده 
 های دانشگاه برگزار گردید. کتابداران کتابخانه 
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ههای منهابع مختلف، کتهاب، پیهاینهد،  کهاربرگهه   طراحی ههایی برای  کهارگروه در همین زمهان  
  شنیداری - بع آرشیوی و دیداری ا من دیگر    سند، عکس و خطی،  نامه، چاپ سنگی، نسخه پایان 

 تشکیل شد. 
  امکهان و    کتهابخهانهه مرکزی بهه اتمهام رسهههیهد  افزارکهار تغییر نرم  1397در مرداد مهاه  

  برای آذرسههها    برنامه در  مرکزی  کتابخانه  التین و  فارسهههی  هایکتاب  تمامی  جسهههتجوی
 و آذرسها  افزارنرم با  آشهنایی  آموزشهی یک کارگاه و شهدفراهم  داخل کتابخانه  در   کاربران
 23  در ؛ ویدکتابخانه مرکزی برگزار گرد در  فارسههی برای دانشههجویان  علمی  هایپایگاه

 .افزار جدید ورود اطالعات شددر نرمنویسی  در بخش فهرستنخستین کتاب  مرداد ماه  
هها ادامهه  ههای دانشهههکهدهبهه نرم افزار جهدیهد در کتهابخهانهه  ههاهمزمهان فراینهد انتقهال داده

 در  موجود  هایاطالعات کتاببه   کاربران  امکان دسهترسهی  1397ماه  آذر  13داشهت. در 
از طریق برنامه آذرسهها و در   علوم و ادبیات و علوم انسههانی ةدو دانشههکدهای  کتابخانه

  ۀ دانشهههگهاه، شهههامل کتهابخهانه  ۀکتهابخهانه  53انتقهال اطالعات  فراهم شهههد و داخل کتهابخهانه  
تا اواسهط بهمن ماه به طول  ی،  آموزشه یهاگروه یو برخ ها، موسهسهات وابسهتهدانشهکده
ها توسههط ملیحه  ت تبدیل شههده کتابخانهررسههی اطالعابدر طول این مدت کار  انجامید.  
ته اسهتقرار، با کمی  ةمایندننویسهی کتابخانه مرکزی و سهرپرسهت بخش فهرسهتدرخوش، 

دانشکده    ۀساناز امامی، رئیس کتابخانپردیس علوم و   ۀهمکاری علی لفطه، رئیس کتابخان
 شد.میانجام    ،فرینیکارا

سهههامهانهه جهامع آموزش از  هها  خهانهه کتهاب   ی انتقهال اطالعهات اعضههها در این مرحلهه، پس از 
 کارگاه، و برگزاری  افزار آذرسا به نرم   )استادان و کارکنان(   کارگزینی   ۀ و سامان )دانشجویان(  

ها  سهیسهتم امانت کتابخانهمراجعات،    برای کارکنان بخش   آذرسها   افزار آشهنایی با نرم   آموزشهی 
 اندازی شد. نیز در برنامه آذرسا راه 

ماه، اعالم    15، پس از  افزار آذرسانصهب و اسهتقرار کامل نرم  پایان  1397اسهفند    19 در
  از فروردین سپس،   رونمایی شد.  تهران دانشگاه  هایکتابخانه  یکپارچه  سامانهگردید و از 

هها، پیهاینهدهها،  نهامههههای دانشهههگهاه از جملهه پهایهانکتهابخهانههاطالعهات انواع منهابع  ، 1398  مهاه
و به برنامه  شههد  ها و غیره تبدیل  رونیکی، نقشههههای الکتخطی، فایل  هایهاسههناد، نسههخ

 آذرسا انتقال یافت.
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و    هاکتابخانه  تمامی  مسههتندات  و  شههناختیکتاب  رکوردهای  تبدیل بابه این ترتیب،  
  شهههریور ماه   ابتدای در  تالش، نیم و  سههال   دو  از  آذرسهها، پس  سههامانه به  آنها انتقال همه

 به پایان رسید.،  تهران  دانشگاه  هایابخانهکت در آذرسا  افزارکامل نرم استقرار، 1399

 1افزار آذرسا استقرار نرم  مراحل  .3-4-6

نمهاینهدگهان  از  متشهههکهل  و تیم اجرایی  بها همکهاری د  یهدجهدافزار  نرماسهههتقرار  مراحهل  
پارس  شههرکت  و تهران  و مرکز فناوری اطالعات و فضههای مجازی دانشههگاه  ها  خانهکتاب

 بود که به ترتیب یا به طور همزمان اجرا شد:انجام شد و شامل مراحل زیر   آذرخش

 های دانشگاه تهران هی در كتابخانهمشی سازماندسازی خطیکپارچه .1-3-4-6

ها و ، نیروی انسهههانی متخصهههص، روشمجموعه منهابع موجود  اطالعات کاملی ازابتهدا  
ها و موسههسههات  ی مختلف دانشههکدههاهای پراکنده سههازماندهی در کتابخانهمشههیخط
  شههورای هماهنگی سههازماندهی   ۀکمیتدر برای این کار   شههد. گردآورینشههگاه تهران  دا

  که   گردیدکیل  و یک کارگروه تشه  شهدطراحی    ایپرسهشهنامه  های دانشهگاه تهرانکتابخانه
و مصههاحبه با میدانی  با تحقیقات  و   رفتند  ی دانشههگاههاکتابخانه  به یکایکاعضههای آن 
هها و موجود در کتهابخهانههنیروی انسهههانی  و  نهابع  مالزم مربوم بهه  اطالعهات    کتهابهداران
با حضههور نمایندگان  جلسههاتی  د. سههپس  کردنآوری رد نظر را جمعهای موتخصههص
 .گردیدوظایف و انتظارات مشخص  برگزار شد و ها  کتابخانه

 افزار جدیدتبدیل آزمایشی اطالعات در نرم .2-3-4-6

، بر پایۀ نظام  هاهای دانشهکدهتابخانهک  هایداده و  اسهتفاده شهدیک سهرور تسهتی ابتدا از  
به آذرسهها   و  شههد  افزار آذرسهها، به رکوردهای جدید تبدیلاسههتاندارد یونی مارك در نرم

 
های دانشههگاه  سههازماندهی منابع کتابخانهاز مقاله خانم ملیحه درخوش، با عنوان »تماما این بخش  1

های دیجیتالی دانشهگاه عالمه  ش ملی کتابخانهسهومین همای« ارائه شهده در افزار جدیدتهران در نرم
های دانشهگاه تهران نهسهازماندهی منابع کتابخا. لیزنا.  1398گرفته شهده اسهت )درخوش،    طباطبایی
 (https://www.lisna.ir/library/item/317. افزار جدیددر نرم
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  رار اسهههتق  ،سهههازماندهی  ۀمرکزی و کمیت  با نظارت کتابخانه  ،هادانشهههکدهانتقال یافت و 
کهاربرگهه در    یلهدههافهمهه  بهه این ترتیهب  کردنهد.  ییهد  أبررسهههی و ته  اطالعهات انتقهال یهافتهه را

پس  بررسهی شهد و   یک به یک  های مختلفدانشهکدهکتابخانه مرکزی و منابع مختلف در 
  گردید.به سرور اصلی منتقل    تأیید نهایی  از

  های دانشگاه تهرانكتابخانه  نیاز  مورد انواع منابع  های كاربرگه طراحی . 3-3-4-6
 یونی مارک استانداردهای براساس  

کتاب،  ها، شههامل  موجود در کتابخانه   های مورد نیاز برای مواد مختلف داشههتن کاربرگه برای  
- و دیداری   بع آرشیوی ا من دیگر   ، عکس و سند و چاپ سهنگی  ، خطی   ه نسهخ ،  نامه پایان پیایند،  

دبیر کمیته ،  مرکب از کارشههناسههان متخصههص کارگروه  پنج   ، در سههرور اصههلی   ، شههنیداری 
شهد و تمامی فیلدها و فیلدهای فرعی    شهکیل ت افزاری  و نماینده شهرکت نرم دانش    سهازماندهی 

 .رد نیاز طراحی گردید مو   اصلی   پنج کاربرگه و    یید شد ا بررسی و ت یک به یک نیاز   مورد 

   جدید افزارر نرم ها د و انتقال دادهتبدیل . 4-3-4-6

ی اکسههل و هاها، فایلکتابخانه  پیشههین  هایافزارهای موجود در نرمادهد  بعدیدر مرحله  
ها، منابع  . به دلیل تنوع نوع دادهو به آذرسها انتقال یافت  تبدیل شهدارهای منبع باز افزمنر
های ورود داده، کار تبدیل اطالعات، نیاز به دقت و زمان بسهیاری داشهت. تبدیل  روشو 

بها نظهارت   ،افزار آذرسهههاهها در فیلهدهها و فیلهدههای فرعی یونی مهارك در نرمو جهایهابی داده
در بسههیاری از مواقع، نیاز به توسههعه   کهصههورت گرفت   ،های دانشههگاهنماینده کتابخانه

 افزار وجود داشت. نرم

   های دانشگاه تهران مشی سازماندهی در كتابخانهسازی خطیکپارچه. 5-3-4-6

با دانشهگاه تهران،  های  کتابخانهکمیته سهازماندهی دانش شهورای هماهنگی  له،  حدر این مر
ای  با اسههتفاده از اسههتاندارد فراداده  ،نیاز اطالعاتی مخاطبانو  توجه به نوع منابع موجود

خط مشهههی    ،ملی  ۀبها خط مشهههی کتهابخهانه  همهاهنهگیونی مهارك، قواعهد انگلوامریکن و  
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در اختیار   ورا تدوین کرد  های دانشهگاه تهران  مشهترك سهازماندهی منابع کتابخانه  مکتوب
 انجام شود.آن براساس  ورود اطالعات  تا    دادها قرار  کل کتابخانه

برگه کتابشهناختی کتاب« که در در حال حاضهر متن »خط مشهی ورود اطالعات در کار
ها که  تدوین شهده و دو دسهتنامه ورود اطالعات نشهریات ادواری و پایان نامه  1398پاییز  

های  تهیه شهده اسهت در وب سهایت شهورای هماهنگی کتابخانه  1399هر دو در تابسهتان  
 سترس قرار دارد. دانشگاه تهران در د

 ات مستند بانک پاالیش   .6-3-4-6

در های مسهتندات  های مسهتندات با هدف دسهتیابی به فایل پاالیش شهده دادهپاالیش داده
متعدد    هایوجود فایلبه علت  های دانشهگاه تهران انجام شهد. منابع کتابخانهسهازماندهی  
با انواع خطاها و   ،اه تهرانهای دانشههگبه تعداد کتابخانه  ،موضههوع و مشههاهیرمسههتندات  

  .شدآغاز بعد از تبدیل  پاالیش، کار مستندهای بسیار زیاد و غیرداده وها  اشتباه
های مسههتندات با یکدیگر ترکیب  های سههازماندهی، تمامی فایلدر هنگام تبدیل داده

لی  فزاری و با مستندات کتابخانه ماشد و به صورت کاراکتر به کاراکتر توسط شرکت نرم
قرار    9$رش واقع نشههدند، در داده شههد و مسههتنداتی که در این تطبیق مورد پذیتطبیق  
قرار دارند    9$ الیش مسهتنداتی که دربه بررسهی و پابه تدریج  کمیته سهازماندهی  د.  گرفتن
تا در نهایت به یک بانک ارجاعی مسهتندات پاالیش شهده دسهت یابد. در عین  پردازد  می

خانه مرکزی دارای دسترسی به بخش درخواست مستند کتابخانه  حال، به علت اینکه کتاب
شهود و در مسهتندات کتابخانه ملی وجود ندارد،  ملی اسهت، هر موضهوعی که مسهتند می

و به شهود  دات کتابخانه ملی ارسهال میهمراه با مکتوبات و مدارك الزم به بخش مسهتن
               گردد. می ثبتنام دانشگاه تهران در مستندات ملی  

   سازماندهی منابع  ۀشیونظارت بر  . 7-3-4-6

به مرور و با ،  افزار جدید های وارد شههده در نرم به منظور صههحت داده   ،سههازماندهیکمیته 
افزار  های دریافتی از نرمهای دانشههگاه و نیز با اسههتفاده از گزارشحضههور در کتابخانه

 .پرداختها  در کتابخانه  جدید، به بررسی و نظارت بر روی رکوردهای ایجاد شده
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 های الزمبندیاولویت .8-3-4-6

ها در اولویت قرار  های سههازماندهی کتابامانت، کار تبدیل و انتقال دادهبه دلیل مسههوله  
های سههازماندهی منابع دیگر، مانند نسههخ خطی، نشههریات و پایان  گرفت و سههپس داده

 ها انجام شد.  نامه

   موزشیهای آ كارگاهبرگزاری  . 9-3-4-6

در طول انجام مراحل  های الزم،  آموزشو افزار آذرسها  نرمبه جهت آشهنایی کتابداران با 
های دانشهگاه، با حضهور نویسهان کتابخانهآموزشهی برای فهرسهت  اسهتقرار، چندین کارگاه

 نماینده شرکت پارس آذرخش، برگزار کردید.

 آذرسا افزار رم ندانشگاه در    هایهای موردنیاز كتابخانه اقدام برای توسعه   .10-3-4-6

های دانشگاه تهران و های تمامی منابع کتابخانهتبدیل داده  ۀمرحلپس از به اتمام رسیدن  
های  توسعه  ،به پایان رسید  1399انتقال آنها به سامانه آذرسا که در ابتدای شهریور ماه  

این مرحله  در    قرار دارد.در دستور کار  افزار آذرسا  های دانشگاه در نرمنیاز کتابخانه  مورد
 . ( 1398همچنان کمیته استقرار دارای مسوولیت اصلی است )درخوش، نیز 
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 خدمات 

 
 

کهاربران  این اسهههت کهه همهه منهابع اطالعهاتی مورد نیهاز    هها کتهابخهانهه ههدف اصهههلی خهدمهات  
. قرار گیرد   آنهان در دسهههترس  رسهههانی  مرجع و اطالع از طریق خهدمهات امهانهت،  کتهابخهانهه  
، در راسهتای اهداف و وظایف خود خدمات  مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران   ه کتابخان 

و  پژوهشهگران  سهایر  و  دانشهگاه تهران  اعضهای هیأت علمی    و   دانشهجویان را به   ختلفی م 
 : دهد ارائه می   کنندگان مراجعه 

 تامانخدمات . 1-7

کنندگان و نظارت  سهت برای درخوا فارسهی و التین  چاپی  ی  ها کتاب در دسهترس قرار دادن 
 ترین عملکرد خدمات امانت است. بر ورود و خروج منابع از کتابخانه اصلی 
مصهوب  های دانشهگاه تهران  نامه امانت کتابخانهاین فعالیت در کتابخانه براسهاس آیین

  1398یکم تیر   های دانشههگاه تهران مورخکمیته تشههکیالت شههورای هماهنگی کتابخانه
نوع  در کتابخانه مرکزی شههامل    امانت کتاب  مشههیخطنامه  ین آییندر اشههود.  میانجام  
 مدت زمان امانت، تمدید زمانبرای هر گروه از اعضها،  چگونگی امکان دسهترسهی  منابع،  

 شده است.تعیین  یا رزرو   امانت
مرکزى دانشهگاه تهران دانشهجویان، اعضهاى هیأت علمى و کارکنان دانشهگاه   ۀکتابخان
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به عضهویت  موجود  نامه  تفاهممطابق  علوم پزشهکى تهران را  دانشهگاه  تهران و دانشهجویان  
  ه، نامیینراسهاس این آب ،دهد. همچنینکتاب امانت مىپذیرد، و مطابق مقررات به آنها  مى

آموختگان کارشههناسههی ارشههد و دکتری دیگر  دانشههگاه تهران و دانش  آموختگاندانش
توانند  با پرداخت حق عضهویت مىتاب  ها و نیز اهل قلم و پژوهشهگران مولف کدانشهگاه

  .کتاب امانت بگیرندمرکزى درآیند و به عضویت کتابخانه  

 

 قسمت بازگشت كتاب .3 یرتصو 

  انجام   کتابخانه  اول   و  همکف  طبقات در  مسهتقر  هایرایانه  طریق  از  کتاب  جسهتجوی
 .پذیر استامکان  نیزتمدید کتاب از طریق یک خط آزاد تلفن  .  شودمی

  3ی قهابهل امهانهت کتهابخهانهه در دو تهاالر طبقهۀ اول کتهابخهانهه و مخزن  ههاکتهابمجموعهۀ  
ادبیهات و تهاریخ و هنر )ردهههاکتهابقراردارنهد. مجموعهۀ   ( در تهاالر  D  ،N،  P  ههایی 

بیرونی و مجموعهۀ   و فنون )ردهههاکتهابابوریحهان    تهاالر   ( درQ  ،S  ،Tههای  ی علوم 
 کتابخانه قرار دارند. 3ها در مخزن  و باقی رده  رندجمالزاده قرار دا

  کتهب   دریهافهت  خود برای  نیهاز  مورد  یههاکتهاب  جسهههتجوی  از  پس  کننهدگهانمراجعهه
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  این مخزن ارسههال به  الکترونیکی  صههورت به را خود  درخواسههت  ،3  مخزن  در  موجود
ه  کهه بهه صهههورت قفسهههۀ بهاز ادار  تهاالرهها در  موجود  یههاکتهاب  دریهافهت  جههت و  کننهدمی
 کنند.  شوند به تاالر مورد نظر مراجعه میمی

 ( ادبیات و علوم انسانیتاالر ابوریحان بیرونی )تاالر  . 1-1-7

وگنجهایش  متر مربع    1000این تهاالر بها مسهههاحهت  
اول کتابخانه واقع   ۀ طبق   ضهلع غربی در  صهندلی    192
به مناسهبت هزارمین    1352در سهال    . این تاالر اسهت 

- 362نى، ابوریحان بیرونى ) سهال تولد دانشهمند ایرا 
  . گذارى شد ق(، به نام وى نام 440

تهاالر مرجع    1388این تهاالر تها پیش از سهههال  
کتابخانه بود، اما در این سهال برای دسهترسهی بهتر  

ز و نیز ایجهاد نظهام  ی مورد نیهاههاکتهابمراجعهان بهه  
  4و   3ی مخازن  هاکتابقفسهۀ باز بخش زیادی از  
قۀ اول منتقل شهد. به دنبال  کتابخانه به تاالرهای طب

 و هنر  تهاریخ    ،ادبیهاتردة  ی  ههاکتهاباین طرح  
 این تاالر منتقل شدند.  ( به D،N،Pهای )رده

جلهد کتهاب در   95000  درحهدود  در این تهاالر
های فارسهی، عربی و موضهوعات یاد شهده به زبان

التین موجود اسهت. این تاالر به صهورت قفسهه باز 
 شوند.ی آن امانت داده میهاکتابشود و اداره می

نیز    جلد،  1320، شهامل بیش از  )ره( خمینى آثار مؤسهسهه تنظیم و نشهر آثار امام  ۀمجموع
   شود.مى  نگهداریاى در این تاالر  در قسمت ویژه

  

 بیرونی تاالر ابوریحان .35 یرتصو
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 سیدمحمدعلی جمالزاده )علوم و فنون( تاالر  .2-1-7

این .  نه واقع اسههت اول کتابخا   ۀ طبق   شههرقی جنوب  در  صههندلی    175با گنجایش  این تاالر  

 به این نام نامگذاری شد.   1383تاالر در سال  

  نگهداری و محل  شهد  نامیده میاقبال الهوری    به نام  1382  این تاالر تا پیش از سهال 

شهناسهی کتابخانه به این  ی تاالر ایرانهاکتاب  1382نشهریات جاری کتابخانه بود. در سهال  

شهناسهی منتقل شهد. اما در سهال  ه تاالر ایرانتاالر انتقال یافت و مجموعۀ نشهریات جاری ب

های جدید کتهابخهانه مبنی بر ایجهاد تاالرهای قفسهههۀ باز، برای  در پی سهههیهاسهههت  1388

، مهاننهد  علوم و فنونههای ردة  کتهابسههههولهت دسهههترسهههی منهابع کتهابخهانهه، این تهاالر بهه  

 اختصاص یافت.   (،Q،S،Tهای )رده  کشاورزی، مهندسی، ریاضی و طبیعیات
کتاب در موضههوعات یاد شههده در این تاالر    جلد  35000ال حاضههر درحدود در ح

 شوند.نگهداری می

 

 تاالر سید محمدعلی جمالزاده .36 یرتصو 
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بر م  28/2/1383  جمهالزاده در تهاریخ  موقوفهۀپس از تصهههویهب هیهأت امنهاى   بنى 
جههت    این تهاالرگهذارى یکى از تهاالرههاى کتهابخهانهه بهه نهام سهههیهدمحمهدعلى جمهالزاده،  نهام
 گذاری انتخاب شد و عنوان »اقبال الهوری« به یکی دیگر از تاالرهای کتابخانه داده شد. نام 

یکی از یهاب بهه  کمههاى  از تهاالر کتهابجمهالزاده  اههدایى    ۀمجموعهبهه این ترتیهب  
  1383آبان   17گذارى شهد و در  انتقال یافت و این تاالر به نام وى نامتاالرهای طبقۀ اول  
با حضهور ریاسهت دانشهگاه و اعضهاى هیأت  ین سهال درگذشهت جمالزاده  مصهادف با هفتم

 جمالزاده گشایش یافت.  موقوفۀامناى  

این  دراى  جلد، در محل ویژه  2759شهامل   مجموعه اهدایى سهیدمحمدعلى جمالزاده،
شههود. در این قسههمت تصههویر بزرگى از مرحوم جمالزاده و تابلوى  مى  نگهداریتاالر  

اههداى    ة، از ژنو دربهار1368مرداد   22دسهههتخط وى، بهه تهاریخ    زنهدگینهامهه و یهادداشهههت
 وجود دارد.تهران  دانشگاه  ریاست وقت اش خطاب به کتابخانه

 البرز تاالر  .3-1-7

براسهاس  صهندلی در ضهلع غربی طبقه اول کتابخانه واقع اسهت.    22این تاالر با گنجایش  
البرز دانشهگاه تهران با کتابخانه  پردیس  بین    1397شههریور   17که در تاریخ    اینامهتفاهم

های آموزشی، پژوهشی و های مشترك در حوزهدر جهت همکاریمرکزی و مرکز اسناد  
ضهمن تجهیز بخشهی از کتابخانه  کتابخانه پردیس البرز،  المللی  طرفین منعقد گردید،  بین

  بالغ بر سهازماندهی شهده  ای  مجموعه  ،و فضهای مطالعهها  کتابجهت نگهداری  مرکزی  
 استقرار یافت.تاالر  این به کتابخانه مرکزی اهدا کرد که در کتاب  جلد  5200
 معهاون بها حضهههور    ،1397آبهان  12در عنوان »کتهب اههدایی پردیس البرز«  بها    تهاالراین  

 افتتاح شد. ،پژوهشی دانشگاه

 رسانیو اطالعخدمات مرجع  .2-7

 شود: در سه تاالر انجام می   کتابخانه است و های  فعالیت ترین  مرجع یکی از مهم   خدمات 
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 مرجع(  تاالر اقبال الهوری ) تاالر  .1-2-7

در ضهلع جنوب  صهندلی    75با گنجایش  این تاالر  
ن نهام در  ای   . غربی طبقهۀ اول کتهابخهانهه واقع اسهههت 

  نهاده شد.   این تاالر بر    1383سال  
تاالری برای    1387این تاالر تا پیش از سههال  

این سههال در پی  مطالعه آزاد دانشههجویان بود. در 
طرح ایجهاد تهاالرههای قفسهههۀ بهاز در کتهابخهانهه،  

ی مرجع از تهاالر ابوریحهان بیرونی بهه این ههاکتهاب
 تاالر انتقال یافت.  

  مانند   ،عمومی مراجع تاالر شامل  این مجموعۀ
واژهالمعهارفهدایر هها،  فرهنگنهامهههها،  نهامهههها، 

کتهبتهذکره هها،  شهههنهاسهههیرجهالی، کتهاب  هها، 
و در   و نظایر آنهاسههت  موضههوعی  هایتفهرسهه

کتاب مرجع به  جلد  36000درحدود حال حاضهر  
را هاى خارجى  هاى فارسههى و عربى و زبانزبان

 گیرد.دربرمی

 ( شناسىایران تاالر)اهلل همدانی رشیدالدین فضلتاالر  . 2-2-7

ف واقع همک   ۀ طبق   شههرقی ضههلع صههندلى در    30  گنجایش   متر و  20× 15با ابعاد این تاالر  
  ، ق( 718- 648)   اهلل همدانى رشهیدالدین فضهل   به نام خواجه   1346ر سهال  . این تاالر د اسهت 
 .  گذارى شد نام ،  ایرانى و مورخ نشمند  دا 

شههناسههى، این مجموعه به تاالر اقبال  به دلیل گسههترش منابع ایران  1382در سههال  
به نشههریات جارى    اهللتاالر رشههیدالدین فضههلو   تر انتقال یافتکه قدری بزرگالهورى  
مجدداً این مجموعه به محل پیشهین بازگشهت و   1388اص پیدا کرد. اما در سهال  اختصه

 شناسی است.هم اکنون این تاالر ویژة مطالعات ایران

 الهوری  تاالر اقبال .4 یرتصو 
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شهامل آثار پژوهشی   مجموعۀ این تاالر
ادبیهات فهارسهههى، تهاریخ ایران،  و مرجع  
و هنر ایران  شهناسهى، علوم اسهالمى  باسهتان

هاى خارجى  ى، عربى و زبانبه زبان فارسه
  ر عهه کتهابههای اههدایی دکتومجم.  اسهههت

در یجانی  رعلی ال   ردکتو حسهن تاجبخش  
 شود.اری میداین تاالر نگه

حهدود    دردر حهال حهاضهههر  این تهاالر  
دربرمی  نسهههخههه 23000 و  را  بههه گیرد 

تابلو    50  شهود.صهورت قفسهۀ باز اداره می
هاى رجال ادب و فرهنگ معاصر  از عکس
   است.شناسی  ایرانبخش تاالر  زینتایران  
 
 

 )تاالر نفیس(  هاى ویژهو مجموعه كمیابهاى تاالر كتاب .3-2-7
در  . این تاالر  همکف قرار دارد   ۀ طبق در جنوب شههرقی  صههندلی   24با گنجایش  این تاالر  
دانشهمند ایرانى،  فیلسهوف و  ق(،  672- 597واجه نصهیرالدین طوسهى ) خ به نام  ،  1380سهال  
، معاون رئیس جمهور با حضهور دکتر حسهن حبیبى   1380بهمن   6در  و    ردید گذارى گ نام 

 گشایش یافت.   دانشگاه تهران   ۀ و هیأت رئیس  وقت، 

مرکز    ۀ در گنجین   1378بخانه تا پیش از سههال  یاب کتا کم هاى  کتاب   ۀ مجموع  بخشههی از 
آنها    و سهاماندهى   نگهداری شهد، در تابسهتان این سهال به منظور  مى   نگهداری اسهناد کتابخانه  

 ( خارج شد و به این تاالر انتقال یافت. 6در محلى ویژه از گنجینه اسناد کتابخانه )مخزن  
  ۀ تهأسهههیس شهههد و مجموعه  ۀ مرکزیههاى خطى کتهابخهانهدر بخش نسهههخهه  این تهاالر

کتهابخهانهه در آنجها گردآورى گردیهد و در حهال    ةویژ  ۀیهاب و چنهد مجموعهکمههاى  کتهاب
بسههته  ۀبه صههورت قفسههاین تاالر   گیرد.دربرمىجلد کتاب را   30.000حاضههر بیش از 

 همدانی اهللفضل یدالدینتاالر رش .38 یرتصو
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ههاى  قفسهههههو دارای    شهههودمىاداره  
سهرتاسهر  که     اسهتاى و مقفل  شهیشهه

 اند.  تاالر را فراگرفته

در این   کمیهابههاى  کتهاب  ۀمجموعه
در   زبهان  تفکیهک  بهه  بخش    دوتهاالر 

  اروپهایى   کمیهابچهاپ و  ههاى کهنکتهاب
فارسهى، عربى، ترکى،  اردو و پشهتو   و

  ۀ ندهى شهههده اسهههت. سهههفرنام سهههاما
چهاپ   ایران،  بهه  اروپهایى  جههانگردان 

کههتههاب18و    17هههاى  قههرن هههاى  م؛ 
فارسى چاپ اروپا،   کمیابچاپ و  کهن

مصهر، ترکیه، هند و پاکسهتان؛ نخسهتین  
هاى فارسى چاپ سربى در ایران،  کتاب

؛  «چهاپ معتمهدى»ههاى  از جملهه کتهاب
ههاى دولتى و آثهارى از چهاپخهانههش؛  1320اپ شهههده در ایران تها پیش از سهههال  آثهار چه

   هاى ارزشمند موجود در این تاالر است.ناصرى از جمله کتاب ةغیردولتى دور

و    و یحیی مههدوی  حسهههنعلى غفهارى  ،اصهههغر حکمهتمجموعهه اههدایى على  سهههه
شههود. همچنین  مى  نگهداریهاى ابراهیم پورداود و سههعید نفیسههى در این تاالر  مجموعه
   از جمله آثار محفوظ در این تاالر است.  ستخط اهداى مؤلفهاى داراى دکتاب برخی

 نشریات خدمات .3-7

ههای کتهابخهانهه مرکزی اسهههت.  ترین فعهالیهت ارائهه خهدمهات مربوم بهه نشهههریهات یکی از مهم 
و مطالعه و اسهتفاده از آنها در محل کتابخانۀ مرکزی    شهوند ی امانت داده نم   ی ادوار   ات ی نشهر 
  ،اتی تاالر نشههر   قسههمت بخش نشههریات، شههامل ت در چهار  خدما   ۀ اسههت. ارائ   ر ی پذ امکان 
  یهادوره   رسانی خدمات . رد ی گ ی صورت م   ات ی نشر  ی خدمات فن ، و دفتر 5 ، مخزن 7زن  مخ 

 طوسی نصیرالدینخواجه تاالر  .39 یرتصو
 یافتتاح تاالر در ورود یادبود یتابلو و
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،  زیرزمینتاالر نشهریات در در   ی شهرق   ی ران ی ا   ی ها و زبان   ی فارسه  های مجله   ة شهد   ی صهحاف 
خارجی   ات ی نشهر  ة شهد   ی صهحاف   ی ها و دوره  7ها در مخزن  های صهحافی شهده روزنامه دوره 

هر دو  تاالر نشههریات  قرار گرفتن مجالت در    ب ی ترت شههود.  ی انجام م کتابخانه    5در مخزن  
کنگره و در هر  ی بند بر اسهاس رده شهوند  می   نگهداری  بسهته   ۀ قفسهکه به صهورت    مخزن 

 ت. انتشار اس   خ ی عنوان بر اساس تار 
که   اتیالر نشهرروز در تا  یهاو روزنامه  یمجالت جار  نیاز عناو  یدوم برخ  ۀنسهخ

و  نیآخر کنندگان قرار دارد.مراجعهدر دسههترس    شههودیباز اداره م  ۀبه صههورت قفسهه
)ماه    هاقبل روزنامه  یروزها ویمجالت و آرشههه  یجار ویآرشههه  یهاشهههماره  نیتردیجد
شههود و در اختیار مراجعه کنندگان  می  نگهداری  اتینشههر  ی( در دفتر خدمات فنیجار

 گیرد.قرار می
 ی در دفتر خدمات فن  زیاند نشههده  تال یجیکه اسههکن و د  ییهاو روزنامها  ههمجل  لیفا
اسههکن    اتیخدمات نشههر  ۀ. ارائردیگیقرار م  نامراجع  اریجهت مطالعه در اخت  اتینشههر

شههده به صههورت    تال یجید  اتیمقاالت و نشههر  لیفا  ۀو ارائ  یشههده با ضههوابط منابع چاپ
  ن یت. اطالعهات مربوم بهه عنهاواسههه  ریپهذ انامکه  یدیسههه  ایهفلش    یعنوان کهامهل بر رو

  کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد   تیهر عنوان در سها متیو ق  یشهده شهامل موجودتال یجید
(library.ut.ac.ir) است.  یابیشده قابل باز  تال یجید یمیقد اتیدر بخش نشر 

 نشریات تاالر . 1-3-7

یرزمین  صههندلی در ز  119با گنجایش  مربع    متر 370  درحدود  یمسههاحتاین تاالر با 
در جهت استفاده بهینه از فضاهای    1397کتابخانه واقع شده است. این تاالر در بهمن ماه 

سهاخته  تابخانه  ک  زیرزمینسهرسهرای  در یال شهرقی  کتابخانه و کاهش بار مخازن کتابخانه  
بها  میلیون تومهان از طرف دانشهههگهاه علوم پزشهههکی تهران،   400مبلغ  اههدای  شهههد و بها 
  بیش از های صهحافی شهده  و دوره تجهیز گشهتصهحرائیان،    کتر محمدعلیمسهاعدت د

در آن جای گرفت. این تاالر در مجلد    31100مشههتمل بر ،  فارسههی  مجله  عنوان  2800
 ، افتتاح شد.رئیس دانشگاه تهران، با حضور 1398مهر   21
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جهاری  اول کتهابخهانهه بهه نشهههریهات    ۀ، تهاالر اقبهال الهورى در طبقه1382تها تهابسهههتهان  
شهناسهى و لزوم تمرکز منابع در ، سهپس به دلیل گسهترش منابع ایراناختصهاص داشهت

مطالعات   ةاهلل همدانى که ویژتاالر خواجه رشههیدالدین فضههل  ۀتر، مجموعتاالرى وسههیع
نشههریات جارى به تاالر خواجه    ۀشههد و مجموعشههناسههى بود، به آن تاالر منتقل  ایران

که تاالر اقبال  ، پس از این1388ل  در سههها  اهلل همدانى انتقال یافت.الدین فضهههلرشهههید
ی علوم و فنون  هاکتابگذاری شههد و برای  الهوری به نام سههید محمدعلی جمالزاده نام

اهلل در طبقه  شهناسهی بار دیگر به تاالر رشهیدالدین فضهلمجموعۀ ایراندر نظر گرفته شهد.  
لی  صهند  20تاالری با گنجایش  رسهانی نشهریات جاری  برای خدماتهمکف بازگشهت و  

های  ها خدمات رسهانی دورهدر تمام این سهال   .در سهرسهرای طبقۀ همکف سهاخته شهد
شهد. تااینکه  انجام می  کتابخانه،  7صهحافی شهده نشهریات در محل آرشهیو مجالت، مخزن  

های صههحافی شههده مجالت به تاالر بزرگ نشههریات در زیرزمین  ، دوره1398در مهرماه  
رسهانی آرشهیو مجالت و نشهریات جاری در این    کتابخانه انتقال یافت، و اکنون خدمات

 شود.تاالر انجام می
 

 

 
 ( 1399)سال  نشریات ۀتاالر مطالع .40 یرتصو 
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 یویآرشخدمات مواد . 4-7

،  هایکروفیلمم  ی، خط   ی ها موجود در کتابخانه، شهامل نسهخه   یوی آرشه  مواد ی  رسهان خدمات 
در   ی ا تاالر ویژه در    ، مدارك و اسهناد و   ی چاپ سهنگ   ی ها کتاب   ی، تاریخ   ی ها اسهناد و عکس 
. خدمات این بخش به صهههورت حضهههوری و  شهههود ی م انجام   ی خط   ی ها بخش نسهههخه 

 : شود کتابخانه دیجیتال انجام می غیرحضوری از طریق سامانه  

 (یوی منابع آرشتاالر پژوه )دانش ی تاالر محمدتق .1-4-7

  در سههال   این تاالر . طبقۀ اول قرار دارد   ی شههرق شههمال  در صههندلی    9با گنجایش  تاالر   این 
نگار و  شهناس، فهرسهت کتاب   ، ( 1375- 1290پژوه ) دانش   ی محمدتق   یداشهت به گرام   1383

و    ی خط   ی هها مجموعهۀ نسهههخهه   ی معرف   و   یی شهههنهاسههها و    ی گردآور کهه در    ، پژوه نسهههخهه 
 گردید.   ی گذار نام  ، داشته است   ی مهم  یار کتابخانه نقش بس   ی ها میکروفیلم 

 ی و منابع آرشیوی های خط. تاالر مطالعه نسخه 41تصویر 
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که در   یخط  یهاموجود در بخش نسهخه یکار مطالعه و خدمات مرجع منابع آرشهیو

 . شودیشوند در این تاالر انجام م  یکتابخانه نگهداری م 4مخزن  

اهلل همدانى،  فضهل  یدالدینقسهمتى از تاالر خواجه رشه  1382از تابسهتان سهال    یشپ  تا

  ها یکروفیلمهاى خطى، اسههناد و ممطالعۀ نسههخه  بود، به  شههناسههىیرانکه ویژة مطالعات ا

هاى خطى و عکسهى ارتبام  نسهخه  ینۀباالبر کتاب با گنج  یقاختصهاص یافته بود که از طر

هاى خطى که در آن هنگام در بازسههازى مخزن نسههخه زسههال، پس ا  ینداشههت. اما در ا

نى به مراجعان در رسهادماتبه منظور خ ینه،تاالر در کنار گنج ینطبقۀ اول قرار داشهت، ا

با تخریب  ،  1388. پس از آن در سهال  یافت  یشگشها  1382گرفته شهد و در مهرماه    نظر

ای در شمال شرقی طبقۀ اول کتابخانه واقع  های انفرادی که در محل ویژهتعدادی از اتاق

  ی ها محفوظ در بخش نسهخه  یویمطالعۀ منابع آرشه  ایبر وسهاخته شهد  بزرگی تاالر  بود 

  گرفته شد.در نظر    یخط

هاى خطى، هاى نسهخهجلد، شهامل فهرسهت 2000اى بالغ بر تاالر مجموعه ینا در

هاى مختلف  کتابخانه  یچاپ سهنگ  یهاکتاب  ی،تاریخ  یهااسهناد و عکس  ها،یکروفیلمم

وجود دارد. دو مجموعهۀ  یخهارج  یههاو زبهان  یعرب  ی،فهارسههه یههاو جههان بهه زبهان  یرانا

  یخ انتشهارات مؤسهسهه مطالعات تار  جموعۀ( و می)عکسه  برگرداننسهخه  یهاویژة چاپ

   .شودیم  نگهداریتاالر   یندر ا  یزو مکمل ن  یطب اسالم  ی،پزشک

و اسهناد   یخط  یهابرنامۀ فشهرده همۀ نسهخه  یک یط  1390و  1389  یهاسهال   یط در

  یکی الکترون  یلو فا یدگرد یرهدانشگاه ذخ  یمرکزکتابخانه اسکن شد و در انبارة    یخیتار

در   هایکروفیلم. سهپس کار اسهکن مسهازی شهدآمادهکنندگان  مراجعه  یدسهترسهبرای  ا  آنه

 .ردهمچنان ادامه دا ودستور کار قرار گرفت  

شهورای    مجلس  ۀمدیریت وقت کتابخانبه همت دکتر رسهول جعفریان،   ه،دوراین در 

اسهکن    روند کارگردید که اهدا  دانشهگاه  مرکزی    ۀاسهکنر به کتابخان، دو دسهتگاه  اسهالمی

 کتابخانه را سرعت بخشید.های خطی  نسخه
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 ی حاو ، با تالش بخش فناوری اطالعات کتابخانه، یک سههرور ویژه1396آذر ماه   در

و یک شهبکۀ    شهدهای خطی ایجاد  بخش نسهخهمنابع موجود در    یکیالکترون  هاینسهخه

های  فایل  یارگذ اشهتراكرسهانی منابع از طریق به تا کار خدمات  اندازی گردیدداخلی راه

 .شودتر انجام  و سریع یبه آسانبرای مراجعان  منابع  الکترونیکی  

به صهورت حضهوری و غیرحضهوری، از طریق  ع در این تاالر  رسهانی منابخدماتکار  

 شود.  انجام می  تلگرام بخش،کانال  ایمیل و دورنگار، 

 @Manuscripts_lib: اندازی شد، به آدرس راه   1396بخش در آذر ماه  کانال تلگرام  

 که موجب ایجاد سهولت و سرعت بخشی کار خدمات در بخش نسخ خطی شده است.

اسهت و مسهوول    خوانیکروفیلمدسهتگاه م یکو   یانهتاالر مجهز به سهه دسهتگاه را این

 پژوهشگران است. یىو راهنما  یىدار پاسخگوتاالر عهده

 هانامهخدمات پایان. 5-7

براى    هکتهابخهانهسهههامهانهۀ  مرکزى از طریق    ۀکتهابخهانه  ههاى موجود درنهامههمجموعهه پهایهان
به صههورت    1392ها از سههال  نامهخدمات پایان.  بازیابى اسههتجسههتجو و کاربران قابل  

 شود. الکترونیکی انجام می
  50کهه در طبقهۀ اول کتهابخهانهه قرار دارد و مجهز بهه    تهال ی ج ی د   ی هها نهامهه ان یهاالر پها تهدر  

ی،  فارسه  ۀ نام ان ی پا عنوان    73000از  ش ی ب کترونیکی  نسهخۀ ال دسهتگاه رایانه کاربری اسهت 
ی برای مطالعه در اختیار  ارشهد و دکتر   ی کارشهناسه  ، ی در مقاطع کارشهناسه  ن ی و الت   عربی 
که در طبقه شهشهم کتابخانه واقع شهده  ا  ه نامه مخزن پایان و در  گیرد  کنندگان قرار می مراجعه 

 د.  شوناند ارائه خدمات می تال نشده های بسیار قدیمی که اسکن و دیجی نامه است فقط پایان 
ههای دیجیتهال و انفجهار  و در عصهههر کتهابخهانهه ههای اخیر  در سهههال هها  نهامهه خهدمهات پهایهان 

  6هها در مخزن  نامه اطالعات دچار تحوالتی شهههد. در گذشهههتهه تنهها نسهههخهه کاغذی پایان 
نهامهه  یهان برداری از روی پها گرفهت و امکهان یهادداشهههت کتهابخهانهه در اختیهار مراجعهان قرار می 

صههفحه از  30زیراکس حداکثر  های بعد، امکان  شههد. در سههال تحت ضههوابطی انجام می 
اندازی شههد و  ها راه نامه خدمات الکترونیکی پایان   1392. در سههال  وجود داشههت نامه  پایان 
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دی یا از طریق ایمیل در به صهورت سهی حضهوری  مراجعان  صهفحه درخواسهتی    30تصهویر  
کانال  از طریق  ها  نامه امکان درخواسهههت متن پایان   1396. از آذر  گرفت اختیار آنها قرار می 
  ، با پرداخت هزینه،ها در وب سههایت کتابخانه نامه صههفحه خدمات پایان و   تلگرام کتابخانه 

 ایجاد شد. نیز  
ز ادو سههال   یی که ها نامه ایان امکان درخواسههت متن کامل پ   1397در اردیبهشههت ماه  

در مورد   و ، ایجاد شههد  گذاری با تعهد عدم به اشههتراك ،  گذشههته باشههد شههان  تاریخ دفاع 
  50سهفارش فقط  امکان  باشهد،   شهان گذشهته هایی که کمتر از دو سهال از تاریخ دفاع نامه پایان 

امل  ک  درخواسههت متن   1397از آذر ماه  1)دو فصههل اول و قبل از آن( فراهم شههد. صههفحه  
 پذیر شد. نیز امکان میل، بدون مراجعه حضوری، از طریق ای   یا برخی فصول آن   نامه پایان 

پایان نامه کارشناسی ارشد    41000متن کامل بیش از   1399اواخر اردیبهشت ماه در  
برروی سهامانه کتابخانه دیجیتال قرار  بود   گذشهته آنها  تاریخ دفاع از  سهال   دو  و دکتری که

صهههورت متن کهامهل  ترسهههی بهه آنهها از طریق پرداخهت هزینهه و بهه  گرفهت و امکهان دسههه
 پذیر شد.امکان

  61100 از  بیش   کامل  متن در حال حاضهر در سهامانه کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی  
قرار گرفته اسهت و کاربران    گذشهته   آنها  تاریخ دفاع  از   سهال   دو  دکتری که   و   ارشهد   نامه پایان 

با تعهد عدم به ا پرداخت هزینه از طریق درگاه تعریف شههده،  توانند ب برای مطالعه آنها می 
 2. نامه را دریافت کنند متن کامل پایان گذاری،  اشتراك 

 
های تحصهیالت تکمیلی و صهیانت از  ها و رسهالهنامهنامه ثبت و اشهاعه پیشهنهادها ، پایانطبق »آیین 1

به تصهویب وزیر علوم   6/9/1395  ماده در تاریخ 18فصهل و   6حقوق پدیدآورندگان در آنها« در 
 ههای دیجیتهال در کتهابخهانههحقیقهات و فنهاوری رسهههیهده و اجرای آن از تهاریخ ابالغ الزم اسهههت.  ت

گیرد که دو سهال از تاریخ دفاع آن گذشهته باشهد. در غیر هایی در دسهترس کاربران قرار مینامهپایان
یت و دانلود اسههت. برای خواندن سههایر صههفحات صههفحه اول آن قابل رو 30ورت تنها صههاین

 حضوری الزم است.  مراجعه
معنای آن است که کاربران به »قانون ، به  سامانه استفاده از محتوای قرار داده شده در این بدیهی است   2

  مصهههوب   مشهههتمل بر ماده واحده و ده تبصهههره، «، پیشهههگیری و مقهابله با تقلب در تهیه آثار علمی 
  .پذیرند ی و همه مسوولیت تخلف از آن را م   ند متعهد ریاست جمهوری،   1396/ 5/ 31

https://telegram.me/UT_Central_Library
https://telegram.me/UT_Central_Library
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ها در سهامانه آذرسها امکان  نامه کتابخانه مرکزی در نظر دارد با بارگذاری مجموعه پایان 

 هم کند. آنها را به صورت رایگان برای کاربران دانشگاه تهران فرا   دیدن و مطالعه 
 

 
 هانامهیان تاالر مطالعه پا  .42 یرتصو 

 الکترونیکی خدمات. 6-7

 كتابخانه دیجیتال .1-6-7

های  نسههخهمجموعه ارزشههمند  حفاظت از با هدف    مرکزی و مرکز اسههنادکتابخانه  
های موجود در کتابخانه و ها و کتابنامهپایان ،ادوارینشهریات    ها،عکسخطی، اسهناد،  

به  مندان  عالقه  و  آسهان و سهریع برای محققانوسهیع و دسهترسهی  مکان  اایجاد  به منظور  
 خود اقدام کرده است.    دیجیتالی کردن منابع

کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد درحال حاضههر بیش از صههد هزار  
نامه و ، پایانسهند، عکس، نشهریهنسهخه خطی، چاپ سهنگی، ل  شهامشهده  دیجیتالیرکورد 
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گیرد و کهاربران بها احراز هویهت و تهاییهد آن از طریق ایمیهل و پرداخهت  دربرمیکتهاب را  
 توانند منابع مورد نظر را دانلود کنند.هزینه )در صورت لزوم( می

، در دوره مهدیریهت دکتر جعفریهان، بها اهتمهامی کهه ایشهههان بهه 1397در سهههال  
کتابداری و  دادی با شهرکت  ای دارند، در اقدامی اصهولی، قرارسهازی منابع کتابخانهدیجیتال 
افزار یکپهارچه مدیریت کتهابخهانه دیجیتهال آریان،  پیهام حنهان، برای خرید نرم  رسهههانی اطالع 

 .آموزش و ارائه خدمات پشتیبانی، منعقد شد  اندازی،به همراه نصب، راه
و    اسهت افزاری دنیا بهره بردههای روز نرموریااز فن  آریان  افزار هوشهمند کتابخانهنرم

افزار منطبق بر  دهد. این نرملیه اسههتانداردهای حوزه مدیریت اطالعات را پوشههش میک
سههازی شههده  احی و پیادههای ایران طرهای کتابخانهاسههتانداردهای کتابداری و خواسههته

 رسانی حنان(شرکت کتابداری و اطالع ر.ك:ت )اس
آغاز به کار رکز اسهناد  سهامانه کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی و م   1398خرداد    12در 
  6604  در این سهامانه که در ابتدا عنوان »پایگاه باغ دانش« داشهت، در مرحله نخسهت،  . کرد 

امکان دیدن و دانلود  و فایل نسهخه خطی از مجموعه کتابخانه مرکزی بارگذاری شهده بود  
  . وجود داشهتخرید آنالین نسهخه در صهورت تمایل برای کاربران  و   نسهخه  اول   صهفحه   20
 های این سامانه افزوده شد.  پس به تدریج بر شمار نسخهس

های کتابخانه و  ها و برنامهخط مشههیبراسههاس    سههازی دیجیتالی کتابخانهمجموعه
و همچنهان ادامهه دارد و قرارداد شهههرکهت پیهام حنهان در   شهههودانجهام مینیهازههای کهاربران  
شهههده کتهابخهانهه بهه نرم افزار    بهه منظور ادامهه انتقهال منهابع دیجیتهال   1399تهاریخ یکم مرداد  
 تمدید شد.    دیگر  به مدت یک سال انه آریان مدیریت کتابخ

   قرار زیر است:افزار کتابخانه دیجیتال وارد شده به آمار منابعی که تاکنون در نرم
  : التین   جلد؛ کتاب  567؛ کتاب چاپی: 451؛ سهند:   4454؛ عکس:  16026نسهخ خطی: 

 .66132نامه:  پایان ؛اشپرنگر، الزویر، وایلی(های خریداری شده فایل) 21575

 ( DSSسامانه تحویل مدرک ) .2-6-7
ی  ها شامل پایگاهکه  ،  دانشگاه  «منابع اطالعات علمی» مجموعه درمنابع  از آنجا که برخی  

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases
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بهه دلیهل   ،اسهههت  هها و مراجع الکترونیکیکتهاب  اطالعهاتی و مجالت علمی الکترونیکی،

 های گذشههته برخی از مجالت، در حال حاضههر درشههماره یا تعداد اندك متقاضههی و

کتهابخهانهه مرکزی مرکز اسهههنهاد و تهامین منهابع    ،قهابهل دسهههترسهههی نیسهههت مجموعهه این

یا »سهامانه سهفارش منابع   1(DSS)  سهامانه تحویل مدرك  ایجادبا   دانشهگاه تهران علمی

کاربران  مدارك را برای    این نوع دریافتسهفارش و  امکان  سهایت کتابخانه،  ر وبعلمی« د

اسهت تا بخش دیگری از نیازهای پژوهشهی و آموزشهی دانشهگاه    کردهدانشهگاه فراهم  

  تأمین گردد.

در این سههامانه در واقع مکمل خدمات کتابخانه در بخش منابع الکترونیکی اسههت و  

 . شودانجام می  الکترونیکی(  مقاله و کتاب)اطالعاتی    این سامانه سفارش و تهیه منابع

شهناسهی منبع مورد نظر مشهخصهات کتاب کنندگان ابتدا مشهخصهات خود و  درخواسهت 
به را ( و لینک منبع و تصهویر فیش پرداخت مبلغ اعالم شهده سهال نشهر   عنوان، نویسهنده، ) 

تصهویر منبع مورد نظر را از طریق  فرسهتند و کتابخانه  می   dss@ut.ac.ir آدرس الکترونیکی 
 . فرستد کننده می به آدرس ایمیل درخواست کند و  های طرف قرارداد تو تهیه می سامانه 

 رسانی تاالر اطالع  .3-6-7

مهاه  مهر   18  در انتههای طبقهۀ اول قرار دارد و در دسهههتگهاه رایهانهه    50بها گنجهایش  این تهاالر  
گشههایش یافت. این تاالر با همکارى مرکز  ،  تهران   والن دانشههگاه و سهه، با حضههور م 1379

خهدمهات تهأمین    ، خهدمهات اینترنهت بهه ارائهۀ  تهأسهههیس گشهههت و    انفورمهاتیهک دانشهههگهاه 
ت علمى و  ا اعضهههاى هیه  برای   ههای اطالعهاتی علمی ( و جسهههتجو در پهایگهاه DSS)  مهدرك 

 .  د پرداز می   دانشجویان مقاطع کارشناسى ارشد و دکترى دانشگاه تهران 
 شود.همراه کتاب در این تاالر انجام می ةهای فشردرسانی لوحخدماتکار  

 
 .DSS ( یا به اختصارDecision Supply Service) تصمیمسیستم پشتیبانی   1

mailto:dss@ut.ac.ir
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 رسانی تاالر اطالع .43 یرتصو 

 خدمات نابینایان .7-7

انتهای  در  صههندلی،    10، با گنجایش  در حال حاضههر در اتاقى خدمات نابینایان که   بخش 
را در   سهههانى به نابینهایان ر خدمات مختلف اطالع   ۀ ارائهکار   قرار دارد   همکف کتهابخهانه   ۀ طبقه

متصل به شبکه و مجهز به   وتر ی دو دسهتگاه کامپ   ی دارا   دهد. این بخش همین محل انجام می 
پک   جاز،   ۀ متصهل به شهبکه و مجهز به برنام   وتر ی دسهتگاه کامپ   ک ی  جاز و پارس اوا،   ۀ برنام 

  نگار، دسهتگاه برجسهته   دو   نوار کاسهت،   ی دو دسهتگاه کپ   ، نز ی دو دسهتگاه پرک   ، 5  د ی جاز و نو 
و روزنامه به خط    ه ی نشهر   ، کتاب   ی دسهتگاه اسهکنر و تعداد  ک ی  ، ل ی دسهتگاه چاپگر بر  ک ی 
با موضهوعات متنوع و   ا ی کتاب گو   و ی بخش وجود آرشه ن ی ا  گر ی از امکانات د   . باشهد ی م  ل ی بر 

 .  است   ی صوت   ی ها ل ی مورد درخواست به فا   ی ها کتاب   ل ی امکان تبد 
هاى نابینایان، با هدف  اى خدماتى کتابخانههمرکزى در راسهتاى تأمین برنامه  ۀکتابخان
پهذیر کردن هر چهه بیشهههتر منهابع و خهدمهات براى کهاربران نهابینها و کم بینها و دسهههترس

پاسهخگویى به نیازهاى مطالعاتى و اطالعات عمومى و تخصهصهى آنها، در پى گسهترش  
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ز کاربران  و تسههیالت متناسهب با نیازهاى این گروه ا  ابزار و تجهیزات  ۀواحد و تهیاین 
یک اسهتودیو ویژة گویاسهازی کتاب در کتابخانۀ    1394. در سهال  نزدیک اسهت ةدر آیند

 .مرکزی تأسیس شد

   رسانه یواستود .1-7-7

در نیم طبقهۀ دوم اسهههتودیو رسهههانهه  
بها این اسهههتودیو  کتهابخهانهه قرار دارد.  

ضبط   یزاتو تجه یکوستکآ یوارهاید
  برای   کتهاب  یسهههازیهاگوویژة    صهههدا
  اسهت. کار بینایان کم و  ابینایاناسهتفاده ن
این استودیو به همت   یزتجهتأسیس و  
رئیس    ،یدانچیم  یبدکتر حبو سهرمایۀ  

 یکیو   هیات امنای بنیاد خیریه شهههناز
  22ر  د  شد وانجام    ،کتابخانه  نییّراز خ

  ی روز جههان  ان بهامهز؛ هم1394مهرمهاه  
 . گردید( افتتاح  یدسف  ی)عصا  ینایانناب

  رسهانه   یوتوداسه یشاز گشها  هدف
و   یمرکز  ۀکتهابخهانهیرمجموعهۀ  در ز

  یاز نرفع مرکز اسههناد دانشههگاه تهران  
نهاب  یهاندانشهههجو   یها   ینهاو مراجعهان 

ها دارند و به منابع انبوه کتابخانه  یاندك و دشهوار  یدانشهگاه اسهت که دسهترسه  ینایبکم
 .  گیردیقرار م نآنا  یاردر اخت  ینامطلوب  یفیتبا ک  یغالباً منابع صوت 

  یگانو را  یا گو   ای رسهانه   ی، دانشهگاه   ۀ کتابخان  یک فراتر از در نظر دارد، رسهانه    یو د اسهتو 
مندان  از همه عالقه   ی فراخوان   ی منظور ط  ین هم   به زبان باشهههد. ی فارسههه  ینایان تمام ناب   ی برا 

 کنند.    ی همکار   با استودیو رسانه   ینایان ناب   ی دعوت شد تا با خواندن کتاب و ضبط آن برا 

 رسانه ویاستود. 44 یرتصو
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 عمومی خدمات .8-7

 شامل موارد زیر است: کتابخانه مرکزی  عمومی  خدمات  

 اهداى كتاب .1-8-7

های تکراری و مازاد خود، های خود نسخهکتابخانۀ مرکزی در راستای اهداف و سیاست
ههاى  بهه کتهابخهانههههای اههدایی را بها اجهازة صهههاحبهان و اههداکننهدگهان  و برخی کتهاب

هاى دولتى، مؤسهسهات آموزشهى،  شهگاههاى مختلف دانشهگاه تهران و سهایر داندانشهکده
آورى  ش فراهمخاین کار در بکند.  اهدا میى  پژوهشهى، مدارس و مسهاجد و مراکز فرهنگ

   شود.کتابخانه انجام مى

 تاالر مطالعه . 2-8-7

 ضهلع جنوب غربیدر    ها و آقایان خانم دو قسهمت مجزا براى   در تاالر مطالعه  در گذشهته    
،  4های خطی به مخزن  با انتقال مجموعۀ نسههخه   1390قرار داشههت. در سههال  اول   ۀ طبق 

مخزن خطی به محل مطالعه دانشههجویان اختصههاص داده شههد و دو تاالر برای    تاالرهای 
 ها و آقایان در بخش شمالی طبقۀ اول ایجاد گردید. مطالعه خانم 

تاالر مطالعه  به منظور افزایش فضههاهای ویژه مطالعه آزاد، ،  1397در خرداد ماه سههال  
امکان استفاده از اینترنت  و  صندلی   130سخ خطی در شمال شرقی طبقه اول، با گنجایش  ن 

کارگاه جنب آن با   1398ها اختصههاص یافت و در شهههریور  به تاالر مطالعه خانم   ، وایرلس 
تاالر    صهندلی رسهید.   170رفیت تاالر به ها افزوده شهد و ظ صهندلی به تاالر مطالعه خانم   40

 صندلی واقع است.   96همان قسمت شمالی با گنجایش    مطالعه آقایان هم در 

 تهیه اسکن و زیراكس  . 3-8-7

ها  و سهفید از کتابزیراکس سهیاه  اسهکن و    ۀ مرکزى امکان تهی   ۀ در بخش مراجعات کتابخان 
  شههوند.های خطی اسههکن می نسههخه و اسههکن وجود دارد. منابع نفیس کتابخانه در بخش 

برای این کهار در نظر گرفتهه شهههده اسهههت    ای کهه اسهههکن نشهههریهات نیز در بخش ویژه 
 شود. می  انجام 
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 موزه   .4-8-7

موزه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در جنب گنجینه نسخ خطی در طبقه چهارم کتابخانه  
گشهههایش یهافهت و بهازدیهد از آن برای   1397آذر    25واقع شهههده اسهههت. این موزه در  

 مندان آزاد است.عالقه
 

 
 ه مركزی و مركز اسنادموزه كتابخان. 45 تصویر

  و مرکز اسهههناد   مانده از تاریخ کتابخانه مرکزیآثار و اشهههیا به جای در این موزه برخی 
ها  در ویترینبرخی اسهناد  برروی دیوارها و ها  گردآوری شهده و تصهاویر برخی شهخصهیت

 به نمایش گذارده شده است.  
، به تاریخ  حمد احصهاییااثر  »والقلم« نقاشهی خط بلو  تاآثار نفیس این موزه  جمله از  
ن والقلم و »  ۀآیهاسهههت    مس  260×115  ابعهاد  دارایدر این تهابلو کهه  اسهههت.    ،1351

اسهاس پنج   براسهت که نقشهه جهان نگاشهته شهده اسهت. همچنین یک تابلو    «مایسهطرون
تهیه    یمراکشه  یسهیادر  یفعبداهلل شهرواب  اثر  اختراق اآلفاق یالمشهتاق ف  هنزه  ینسهخه خط
 به چاپ رسیده است. بغداددر  1951شده و در 
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همت دکتر رسهول جعفریان، رئیس وقت کتابخانه مرکزی و  این موزه به خواسهت و 
 اندازی شد. مرکز اسناد، و طرح و تالش عباس توکلی، از کارشناسان کتابخانه، ایجا و راه

 بوفه . 5-8-7 

و اهی کشور است  ترین کتابخانه دانشگکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بزرگبه اینکه  نظر  
به با توجه  است و  ن از سهراسهر کشهور  امحققدانشهجویان و روزانه پذیرای تعداد زیادی از  

مکهانی برای اسهههتراحهت و وجود  ( نیهاز بهه  23  تها  8)فعهالیهت کتهابخهانهه    ت طوالنیاسهههاعه
 شد.  مختصر در کتابخانه احساس میپذیرایی  

،  مراجعان ه منظور رفاه حال  بهای مکرر دانشهجویان،  در نتیجه با توجه به درخواسهت
پیشهههنههاد اجرای »طرح احهداث و   ، معهاون اجرایی کتهابخهانهه مرکزی،خسهههرویهان  دکتر
با   اخذ موافقت رئیس دانشههگاه،پس از   ود کرمطرح    رااندازی بوفه کتابخانه مرکزی«  راه

، محلی  های مطالعه و فضهاهای کتابخانهعدم تداخل و ایجاد مزاحمت برای تاالررعایت  
دفترچه محاسهبات  ارس    .در نظق گقفاه شر بال شرقی  ارامانا     اول بالکن طبقه   در

ههای احهداث بوفهه کتهابخهانهه مرکزی از طریق مهنهدس حشهههمتی بهه تهاییهد  نقشهههه  طرح و
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران رسید.  

عمرانی  ت انجهام امور  ههههای الزم جارداد الزم بها پیمهانکهار، همهاهنگیپس از عقهد قر  
و پس از  شهد  آغاز   97/ 7/ 7و عملیات اجرایی این طرح در تاریخ  شهد  سهاختمانی انجام  و 

در فضهایی    معاون محترم پژوهشهی دانشهگاه،با حضهور ،  1/2/98  ماه در تاریخ 7 حدود
 د.گردیو آماده بهره برداری  شد  زیبا و دلنشین افتتاح 

صرن ل  دارد و    90گنجایش بیش از قبع، و  ساق س   150این راراررا  سارایا  در ی ود 
واری شر   با اریاراه یهریه  دارای ارق  کورارایو و اران وین ،نآ، کشرسهمانه سجها و واشر  

یری، و  ارقاسیو، و سجهه به اریاراه ا حر یقی  و اریاراه ،یجینس، اریاراه گقسای ر  و  
 دی اات. ای های ال سجها، بقق اه فاز و السپ   و   و روشنای  اقسای  ، ایااه بقق 



 223 : خدمات /7فصل 

 
 

وافه یقیای  در واابخانه سقوهی وجرد داشراه    1357الزر به ذوق اارت وه یا اواارس ارال  
اارت وه بقااراآ کن ه در واات یاریش شریاه  واابخانه سقوهی و سقوه اارناد دان ر ا   

وافه یقیای  در   55یا    54های  یهقا  بازگر شر   اارتر رسی  باشر ا  دان ر ا  در ارال 
اررت. این وافه  وجرد داشرراه ا  1357ون  وه یا اوااررس اررال  نه ایجاد س زیقزسین واابخا

بقای صرق  اای و یهر  و ذاای اربو، و سخصررع ا  رای هیلم  ون  و وارونا   
بهرگ،    ای برد، و دان جریا  به کنجا را  ن اشان . این وافه در زیقزسین واابخانه، در سحرطه 

برد. ورودی ک  از دامآ واابخانه برد   ان ازی به ارری انن دان ر ا ، وایع شر  با ا ره
ها و سیهها و یا  طقای  نرر  زیبا داشت و نرع ای سا  سیهها و صن ل  و ف رای  بایار

ارامانا  باریار ماع برد  اارت. این سحرطه با  از انقحت س ی  یقاساخانه س  شررد و 
  شررناارر  و سقست سان  و اررقانجار بقای اررامان وای  کارری اررس  س ی  ساقوم س 

 (.275، 274ر 1399ی،  نیا و اسج واابخانه از این ف ا ااایاد  ش  )سظیقی

 كتابخانه مركزی و مركز اسناد  ستورانر. 46تصویر 
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 خدمات روابط عمومی .9-7

 عضویت  .1-9-7

به طور   ،عضهههویت دانشهههجویان، اعضهههای هیات علمی و کارکنان دانشهههگاه تهران
این افراد مجوز    شههود واز طریق سههامانه آموزش و سههامانه پرسههنلی انجام می ،خودکار

   کلیه خدمات کتابخانه را دارند.استفاده از  
  و عضهویت   اسهتبه صهورت یکپارچه    دانشهگاههای  عضهویت در مجموعه کتابخانه

های  در یک کتابخانه به منزله امکان اسههتفاده از تمامی کتابخانه  اعضههای دانشههگاه تهران
 .دانشگاه است

تشهکیالت   ی دانشهگاه تهران، مصهوب کمیتههااسهتفاده از کتابخانهنامه  بر اسهاس آیین
، دیگر  1398بهه تهاریخ یکم تیرمهاه  ههای دانشهههگهاه تهران،  شهههورای همهاهنگی کتهابخهانهه

  کتابخانه،   برای اسهتفاده مسهتمر از خدمات و امکاناتنیز های دانشهگاه  کتابخانهمراجعان  
 .توانند به عضویت کتابخانه درآیندمی

عضهویت    یید شهرایط عضهویت و تعیین سهطوحأو ت پذیرش اعضهای آزاد    مسهوولیت
ههای زیر  گروه  ،نهامههمرکزی اسهههت. براسهههاس آیینروابط عمومی کتهابخهانهه  برعههده  آنهان  
 :توانند به عضویت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پذیرفته شوندمی

امانه  از طریق سه  نامه،، براسهاس تفاهمتهران  علوم پزشهکیدانشهگاه  دانشهجویان   •
انشهههجویان دانشهههگهاه تهران  آینهد و ماننهد دمیبه عضهههویت کتهابخهانه در  آموزش

 .کتاب امانت بگیرندتوانند  می
اسهتادان وابسهته و مهمان، دانشهجویان فرصهت  شهامل    ،ویت موقتهاعضهای با  •

داشهههتهه بهاشهههنهد و مهانهت در محهل  اتواننهد  ای کهه فقط مینهامههتفهاهم  و  مطهالعهاتی
از طریق آموزش دانشهگاه ایجاد شهود امانت کتاب نیز    امکان تسهویهدرصهورتی که 

 پذیر است.  رای این گروه امکانب

عضهو   درصهد تخفیف نسهبت به اعضهای آزاد 50آموختگان دانشهگاه تهران با دانش •
 و می توانند کتاب امانت بگیرند.  شوندکتابخانه می
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( از طریق سهامانه  و کارکنان  )اعضهای هیات علمیبازنشهسهتگان دانشهگاه تهران   •
در ولی امانت گرفتن آنها    شههوند،پرسههنلی به مدت یک سههال عضههو کتابخانه می

به شهرم نداشهتن بدهی عضهویت  و  اسهت  پذیر  ضهمانت امکانسهپردن چک ازای  
 شود.شان تمدید می

 نامه هستند.  ، ملزم به پرداخت حق عضویت طبق تفاهماینامهآزاد تفاهماعضای   •

التحصهیالن کارشهناسهی ارشهد و دکتری، اهل قلم، پژوهشهگر  اعضهای آزاد: فارغ •
ماهه  ماهه، شهش، سههماههق عضهویت یکنامه و پرداخت حا معرفیمولف کتاب ب

 توانند عضو کتابخانه شوند و کتاب امانت بگیرند.می دوازده ماههیا  

اسهههت و  فعهال  عضهههو    161.000  درحهدود داراى    1399آبهان مهاه  مرکزى در    ۀ کتهابخهانه
ارج از کننده از داخل و خ مراجعه صههدها  روزانه پاسههخگوى  مختلف کتابخانه    های بخش 

 کشور است. 

 های كتابخانه تاالرهای همایش و كارگاه  .1-9-7

اتهاق    ، ی آموزشههه  ی هها کالس   ل یهتشهههک   ی کهارگهاه برا  سهههه دو تهاالر،    ی دارا   ی کتهابخهانهۀ مرکز 
 جلسات و سالن نمایشگاه است. 

 امینى  هتاالر عالم. 1-1-9-7

زمان به مه  ۀو تصهویردارى و ترجمشهنیداری   -  پیشهرفتۀ دیداریاین تاالر با تجهیزات  
ها و صههندلى، به برگزارى سههمینارها و گردهمایى 460چهار زبان خارجى، با گنجایش  

هاى علمى و پژوهشههى دانشههگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و ها و همایشکنفرانس
 ها اختصاص دارد.ها و وزارتخانهفناورى، سازمان

ار ورودى اسهت، ورودى و  همکف کتابخانه قرار دارد و داراى چه  ۀاین تاالر در طبق

همکف، یک ورودى در انتهاى تاالر در کنار اتاق فرمان و دو   ۀطبق سهردر اصهلى تاالر در

سههمت  زیرین کتابخانه و در ق  ۀورودى دیگر، با توجه به اختالف سههطح موجود، در طبق
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در هنگام  وجود دارد. تاالرهاى نمایشهگاه  

ها در این تاالر،  و همایش  برگزارى مراسم

از   ،دلیهل حفظ نظم و آرامش کتهابخهانههبهه  

زیرین کهه   ۀورودى ویژه کتهابخهانهه در طبقه

اسههههت تهردد  قههابههل  بهنهها  خههارج   ،از 

 شود.مى استفاده

بهه   1354بهمن    15این تهاالر ابتهدا در  

عنوان تهاالر اجتمهاعهات بهه نهام محمهدعلى  

(، کهه 1254  -1321فروغى ذکهاءالملهک )

قانون تأسهیس دانشهگاه در زمان نخسهت  

ى وى از تصهویب مجلس گذشهت،  وزیر

هاى  شهود و سهپس در سهال گذارى مىنام

از سههههال   امینى    1360پس  عالمهه  نهام 

اسهههالم   ،(1349-1281) و  مفسهههران  از 

 شود.گذاری مینام  ،شناسان معاصر

 ر افشاایرج تاالر  .2-1-9-7

  خانه، چند تاالر و کارگاه در طبقاتدر پی سهیاسهت گسهترش کتاب   1391تا   1389در سهال  

  هنب تاالر عالمی است در ج تاالر  کتابخانه احداث گردید. یکی از آنها و اول  همکف  ، یر ز 

این تاالر با   مجهز به دسهتگاه ویدئو پروژکتور.   ، صهندلی   133با ،  امینی در زیرزمین کتابخانه 

، مقارن  1396اسهفند    19سهاخته شهد و در   1389ل  امنای جمالزاده در سها   کمک مالی هیات 

 ایرج افشار که در این تاالر برگزار شد به نام او نامگذاری شد.   با مراسم نکوداشت 

 1كارگاه شماره  . 3-1-9-7

 ینیام عالمه تاالر. 5 یرتصو
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 و مجهز به دستگاه ویدئو پروژکتور    صندلی   70دارای  

 2كارگاه شماره  .4-1-9-7

   . صندلی و مجهز به دستگاه ویدئو پروژکتور   70داری  

 3كارگاه شماره  .5-1-9-7

   . گاه ویدئو پروژکتور صندلی و مجهز به دست   40داری  

 اتاق شورا .6-1-9-7

 . همکف کتابخانه   ۀ در طبق   ویدئو پروژکتور صندلی و مجهز به دستگاه    40دارای  

 سالن نمایشگاه  .7-1-9-7

ی نمایشهگاه در جنب ر که جهت برگزا متر مربع    350به مسهاحت  زمین کتابخانه  سهالن زیر 
  1387از سههال    ( 104:  1389رویان، )خسهه  گیرد. ها مورد اسههتفاده قرار می همایش تاالرهای  

و فضهاهای نمایشهگاهی آن به سهیسهتم  سهرسهراها  تاالرها و فضهاهای کتابخانه به اضهافه    ۀ کلی 
 . مجهز شده است   ( iF-Wi)  سیم اینترنت بی 

 سایت وب. 2-9-7

بهه دو زبهان (  http://library.ut.ac.ir)ۀ مرکزی و مرکز اسهههنهاد  کتهابخهانهوب سهههایهت  
سهایت به منظور دسهترسهی  فارسهی و انگلیسهی، در دسهترس کاربران قرار دارد. این وب
های زیر است:  شامل بخشکاربران به اطالعات و خدمات کتابخانه طراحی شده است و  

های کتابخانه، خدمات، انتشهارات، منابع اطالعات علمی، تماس با دربارة کتابخانه، بخش
اخبار منابع علمی، اخبار  خدمات کتابخانه مرکزی،  ر مجازی اسهت.  یت و توما، نقشهۀ سها

 سایت است.های این وباز دیگر بخش  مفیدرویدادها و پیوندهای  
نیز  و    های دانشههگاه تهرانجامع کتابخانه  سههامانهسههایت امکان ورود به از طریق وب

http://library.ut.ac.ir/
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های  و پایگاهبع  منا  صهههفحههمچنین    کتهابخهانه دیجیتهال کتهابخهانه مرکزی و مرکز اسهههنهاد،
 است.شده  و جستجوی منابع ایجاد  اطالعات علمی  

 كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد یت ساوب  .48 یرتصو 

 كانال تلگرام  .3-9-7

خرداد   31کهانهال تلگرام کتهابخهانهه بها عنوان »کتهابخهانهۀ مرکزی دانشهههگهاه تهران«، در تهاریخ  
رسههانی به موقع و انجام  ربران و اطالع ، با هدف ارتقای سههطح ارتبام کتابخانه با کا 1396

 اندازی شد.  خدمات بهتر راه 
مرکزی، کانال  ، بنا بر نظر دکتر رسول جعفریان، رئیس کتابخانۀ  1396از نیمۀ آبان ماه 

کتابخانه فعالیت خود را گسههترش    با تغییر صههورت نام کانال به حروف فارسههیتلگرام  
رویهدادههای کتهابخهانهه و برخی اخبهار مربوم بهه رسهههانی اخبهار و دههد و در زمینهۀ اطالعمی

ههای مجموعهۀ  کتهاب و شهههنهاسهههانهدن و بهه معرض نمهایش گهذاشهههتن امکهانهات و ویژگی
 کند.  تر عمل میارزشمند کتابخانه فعال 

   است. عضو    13146دارای  1399این کانال در آبان ماه 
 t.me/UT_Central_Libraryآدرس کانال:  
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های خطی نیز کار ز این فناوری، در بخش نسهههخههمچنین در راسهههتای اسهههتفاده ا
اندازی شد که موجب سهولت  های خطی راهرسانی از طریق تلگرام بخش نسخهخدمات

های خطی شهده  رسهانی به مراجعان بخش نسهخهو تسهریع در کار پاسهخگویی و خدمات
انه  نیز امکان دریافت فایل اسههکن کتابهای چاپی موجود در کتابخ  1397از آبان    اسههت.

 مرکزی از طریق کانال تلگرام فراهم شد.

 صفحه اینستاگرام  .4-9-7

  جهت درج اخبار   utlibraryکتابخانه با عنوان    صهفحه اینسهتاگرام  1397فروردین   21در 
. این صفحه در اندازی شدراه  تهران دانشگاه  اسهناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رویدادهای و

 ده است.کنندنبال  1334دارای  1399آبان ماه 
در دوره کرونا این صههفحه تاکنون پنج نشههسههت تخصههصههی را به صههورت زنده، به 

 های گوناگون برگزار کرده است:مناسبت
مهر    28مریم صهراف زاده، ملیحه درخوش )با حضهور    /آزاد به اطالعات  دسهترسهی.  1
 ، به مناسبت هفته جهانی دسترسی آزاد به اطالعات(1399
تجربهه کتهابخهانهه مرکزی و مرکز اسهههنهاد  )داران در دوره کرونها  بهازنگری در عملکرد کتهابه .  2

، به 1399آبان   27)  ملیحه درخوشدکتر  با حضهور دکتر سهوسهن اصهیلی و   (/ دانشهگاه تهران
 (یکتاب و کتابخوانمناسبت هفته  

: بهایهدهها و نبهایهدههای فنی، حقوقی و مهدیریتی )بها نگهاهی بهه در ایران   ههای دیجیتهال کتهابخهانهه .  3

با حضهور مجید    / ( در این حوزه  های کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران فعالیت   تالشهها و 

 (یکتاب و کتابخوان، به مناسبت هفته 1399آبان  28)غالمی جلیسه و دکتر فریبا افکاری  
دکتر سههوسههن  و  دکتر نوبوآکی کندوبا حضههور   / های تاریخیقش اسههناد در پژوهشن. 4

 مناسبت هفته پژوهش(، به 1399آذر   25)  اصیلی
با حضهور ابوالفضهل حافظیان و  / اثیر برخط کردن نسهخ خطی در پژوهش و پیامدهای آن. ت5

 ، به مناسبت هفته پژوهش(1399آذر  26)محمدحسین حکیم  
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 خدمات آموزشی .10-7

 است:  ر ی دارد که شامل موارد ز   ی آموزش   نۀ ی در زم   یی ها ت ی کتابخانه فعال 

 برگزاری كالس  .1-10-7

مارگارت  به پیشهنهاد ایرج افشهار و موافقت رئیس دانشهگاه،    1343سهتین بار در سهال  نخ 
  ة مرکزى یهک دور   ۀ ههاپکینز از شهههوراى فولبرایهت بهه ایران آمهد و براى کهارمنهدان کتهابخهانه

  کهارآموزى برگزار کرد و مقهدارى از مقهدمهات و مبهانى جهدیهد کتهابهدارى را بهه آنهها آموخهت.
 (.  73الف:  1354  افشار، ؛  39:  ب 1354)افشار،  

براى  : »آمده اسهت  «1348مرکزى و مرکز اسهناد مربوم به سهال    ۀگزارش کتابخان»در 
رمندان کتابخانه در طى این مدت  ها و مؤسهسهات نیز کاهمکارى بیشهتر با سهایر کتابخانه

ها که تقاضها کرده بودند مراجعه کرده و کارمندان آنها  هاى دانشهکدهبه بعضهى از کتابخانه
هاى کتابدارى کوتاه مدتى که به وسههیله مؤسههسههات  اند. همچنین در کالسیم دادهرا تعل

مختلف تشهههکیهل گردیهده شهههرکهت کرده و اصهههول علم کتهابهدارى را تهدریس نموده و 
 (100: 1348« )گزارش کتابخانه،  نمایند.مى

یک کالس کوتاه مدت کتابدارى بنا به درخواسهههت جهاد   1360یا    1359در سهههال  
 (.214 :1361  نسب،صادقى)  شودمرکزى تشکیل مى  ۀکتابخاندانشگاهى در 

به منظور تأمین نیروى انسههانى متخصههص کتابخانه    1369دانشههگاه تهران در سههال  
کارشهناسهى ارشهد    ةهاى خطى اقدام به برگزارى دورنسهخه ةمرکزى و مرکز اسهناد در حوز

کرد و   علوم تربیتى روانشناسی و  ةدر دانشهکد«  هاى خطى و آثار کمیابکتابدارى نسهخه»
 1زى درآمدند.مرک  ۀشدگان این رشته در همان سال به استخدام کتابخانپذیرفته

)ر.ك:  تعلیم کارورزان  به توان  هاى آموزشهههى کتابخانه همچنین مىدر مورد فعهالیت 
هاى ضههمن خدمت کارکنان در مقطع کارشههناسههى ارشههد در ، آموزش(دماتفصههل خ

 

 .1384؛ افکاری، 1381دربارة این دوره و برنامۀ آموزشی آن، ر.ك: افکاری،  .1
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هاى کتابدارى سههازمان  ن کتابخانه براى گذراندن دورههاى گذشههته، معرفى کارکناسههال 
مرکز    ICDLههاى کهامپیوتر مرکز انفورمهاتیهک دانشهههگهاه و ریزى، کالسمهدیریهت و برنهامهه

 اشاره کرد. 3138-2138آموزش جهاد دانشگاهى در سال  
ههای مختلف کتهابهداری برای  یهک دوره کهارگهاه آموزشهههی در زمینهه  1387در سهههال  
 ه تهران در کتابخانۀ مرکزی برگزار شد.کتابداران دانشگا

های اطالعاتی بر عهدة کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهههناد  از آنجا که مسهههوولیت پایگاه
های  های آموزشهی آشهنایی با  پایگاهاسهت حدود پنج سهال اسهت که به طور مرتب کارگاه

المللی  ران بینها را ناشهشهود. برخی از این کارگاهاطالعاتی در محل کتابخانه برگزار می
 کنند.و برخی را کارشناسان کتابخانه برگزار می

 كارورزى  .2-10-7

های  دانشهگاه تهران و دانشهگاهشهناسهی  دانشبسهیاری از دانشهجویان رشهتۀ علم اطالعات و  
 .  کنندطی می  های مختلف کتابخانۀ مرکزیدوران کاروزی خود را در بخشدیگر  

ین کتابخانۀ دانشگاهی کشور، مکانی مناسب برای  ترکتابخانۀ مرکزی، به عنوان بزرگ
های کسهب شهدة دانشهجویان  های عملی و کاربردی کردن آموزشکسهب تجربه و مهارت

 شود.وب میاین رشته محس
 ، فعالیت کتابدارى در دانشهگاه  ۀ، ایرج افشهار، با توجه به گسهترش دامن1343در سهال  

  ۀ تشهکیالت نوین و وسهیع در کتابخان   گیرىمرکزى، و لزوم شهکل  ۀپس از تأسهیس کتابخان
مرکزى، پس از پایان سههاخت بناى آن، به منظور تربیت کتابداران متخصههص، پیشههنهاد  

کتابدارى را به دانشهگاه ارائه کرد. این پیشهنهاد مورد نظر    خاص تدریس ۀتشهکیل شهعب
  اى مرکب دکتر جهانشهاه صهالح، ریاسهت وقت دانشهگاه، قرار گرفت و به دسهتور او جلسهه

از دکتر محمد مقدم )معاون وقت دانشهگاه(، دکتر منوچهر افضهل )رئیس دانشهکده علوم  
یس دانشههکده ادبیات( و ایرج  اهلل صههفا، دکتر سههید حسههین نصههر )رئتربیتى(، دکتر ذبیح

هاى الزم پیشههنهاد ایجاد گروه کتابدارى در افشههار تشههکیل گردید و پس از بررسههى
زگى تأسههیس شههده بود و احتیاج به داشههتن شههعب  علوم تربیتى که خود به تا  ةدانشههکد
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 (. 919- 918:  1382؛ افشار،  40:  ب 1354)افشار،   مختلف داشت به شوراى دانشگاه ارائه شد 

علوم تربیتى در   ةهمکارى با دانشهکد»مرکزى    ۀاین ترتیب یکى از وظایف کتابخانبه 
برشهمرده شهده    «گاههاى دانشههاى کارآموزى دانشهجویان در کتابخانهتنظیم برنامه  ۀزمین

کارورزى آموزشههى دانشههجویان معرفى شههده از   ۀاسههت و این کتابخانه همواره وظیف
 است.  علوم تربیتى را برعهده داشته  ةدانشکد

دهد که این مرکزى و مرکز اسههناد دانشههگاه نشههان مى  ۀکتابخان  1354گزارش سههال   
هها و دانشهههکهده  هها وکتهابخهانهه آموزش کتهابهداران معرفى شهههده از برخى وزارتخهانهه

ها و هاى دیگر و آموزشهگاههاى مؤسهسهات وابسهته به دانشهگاه تهران و دانشهگاهکتابخانه
  ست.داده امدارس عالى را انجام مى

 خدمات فرهنگى و سمعى و بصرى  .11-7

بینى  پیش   1351سهمعى و بصهرى و میراث فرهنگى که در تشهکیالت کتابخانه در سهال    ة ادار 
هاى آموزشهى و فرهنگى، از جمله برپایى  گذشهته به برخى فعالیت   هاى در سهال   شهده بود 

کرد، اما  ها، برگزارى نمایشهگاه و مجالس سهخنرانى و انتشهار کتاب مبادرت مى بزرگداشهت 
که تهیه میکروفیلم    شهد فعالیت آن تنها محدود به واحد عکاسهى کتابخانه   بعد هاى  در سهال 

گى، آثار کهن چاپ و کمیاب و نشهریات  هاى چاپ سهن خطى، کتاب هاى از مجموعه نسهخه 
با اسهتقرار   . اشهت ها را برعهده د ها و لوح فشهرده از میکروفیلم و تهیه عکس از میکروفیلم 

در  های مختلف کتابخانه تهیه میکروفیلم منسهوخ شهد. های اسهکنر کتاب در بخش دسهتگاه 
به تهیه تصویر  های فشرده که کتابخانه تصمیم گرفت در قالب طرح   1389های پس از سال 

های خطی و  های نسههخه از آثار نفیس کتابخانه بپردازد اسههکنرهای این قسههمت در بخش 
 نشریات مستقر شدند و واحد عکاسی کتابخانه منحل گردید. 
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 ها فعالیت

 
 

 شود: اختصار اشاره می های کتابخانه به در این فصل به برخی فعالیت 

 دانشگاه تهران  هاىشوراى هماهنگى كتابخانه .1-8

با هدف ارتقا و    1374هاى دانشهگاه تهران در سهال  شهوراى هماهنگى کتابخانه سهاسهنامۀ  ا 
هاى دانشگاه تهران به منظور  رسانى کتابخانه روزآمد کردن منابع اطالعاتى و خدمات اطالع 

 به تصویب رسید. آموزش  پیشبرد کیفیت و کمیت پژوهش و  

 اند از:اى چهار کمیته است که عبارتاین شورا داربر اساس اساسنامه   

 ریزى  برنامهتشکیالت و  ۀ( کمیت1 

 تأمین منابع علمى ۀ( کمیت2 

 سازماندهى منابع ۀ( کمیت3 

 آموزش ۀ( کمیت4 

معاون پژوهشهى دانشهگاه اسهت و در غیاب وى ریاسهت    ةریاسهت این شهورا بر عهد
عاون پژوهشهى دانشهگاه و قائم مقام وى اسهت. اعضهاى شهورا عالوه بر م  ةعهد جلسهه بر

اند از: رئیس کتابخانه مرکزى و مرکز اسهههناد دانشهههگاه، ر سهههاى  قائم مقام وى عبارت
رسهانى  و اطالعها و مؤسهسهات دانشهگاه و مدیر گروه کتابدارى  هاى دانشهکدهکتابخانه
 (.28/5/1383مصوب    ،هاى دانشگاه تهرانشوراى هماهنگى کتابخانه  ۀاساسنام) دانشگاه.
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هاى دانشگاه تهران هر سال به انتخاب  ورا با هدف ارتقاى سطح کیفى کتابخانهاین ش
استفاده   ۀنامهاى این شورا تدوین آیینپردازد. از جمله فعالیتنمونه دانشگاه مى  ۀکتابخان

و   1383و   1380هاى دانشهگاه و تصهویب آن در شهوراى دانشهگاه در سهال  از کتابخانه
 است. 1395

افزار  های دانشهگاه و انتخاب یک نرمافزار کتابخانهشهورا بررسهی نرماز اقدامات دیگر 
های  ای و نیز گسهههترش فعالیتت و دقت در انجام امور کتابخانهجدید با هدف سهههرعه

 کتابخانه در زمینۀ ایجاد کتابخانۀ دیجیتال است.

 جهانی . عضویت در برنامۀ حافظۀ2-8

کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی در ایران  موضههوع تشههکیل    2006مارس    / 1384در اواخر سههال  
از جمله   ، مطرح شههد. به دنبال رایزنی کمیسههیون ملی یونسههکو با برخی نهادهای فرهنگی 

این کمیته در سهازمان اسهناد و کتابخانۀ    ۀ شهد دبیرخان   قرار کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تهران،  
های فرهنگی  گاه ها و دسهت خانه ملی باشهد. در نخسهتین گام مدیران و کارشهناسهان برخی کتاب 

با مشههورت    ، نتیجه   به رایزنی دربارة ترکیب افراد و سههازوکار فعالیت کمیته پرداختند. در 
دسههتورالعمل اجرایی کمیتۀ ملی حافظۀ  »   عنوان  دسههتورالعملی با   ، کمیسههیون ملی یونسههکو 

ین مبنهای ا   تهدوین گردیهد. بر   1385/ 6/ 15در شهههش مهاده و دو تبصهههره در تهاریخ    «جههانی 
شهد اعضهای کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی متشهکل از ر سها یا نمایندگان    مقرر   دسهتورالعمل 

 :نظران حوزة میراث مستند باشند نهادهای زیر و شش نفر از صاحب 
 ؛یسازمان اسناد و کتابخانۀ مل •
 ما؛یسازمان صدا و س •
 ؛یها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوسازمان کتابخانه •
 ؛یو گردشگر  یستد  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیسازمان م •
 ؛ینجف  یاهلل مرعشتیکتابخانۀ حضرت آ •
 ؛یاسالم  یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا •
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛ •
 .ونسکوی  یمل ونیسیکم •
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وری، اپس از صههدور حکم اعضهها از سههوی وزیر علوم، تحقیقات و فن  ،این مبنا بر
 د.گردی  آغاز جلسات کمیته رسماً

وظیفۀ کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی معرفی میراث مسهتند به کمیتۀ جهانی حافظه جهانی  
( کتابخانۀ مرکزی  150-149:  1389یونسهکو برای ثبت در میراث جهانی اسهت.)اصهیلی  

یته در کارگروه کارشهناسهی این کمیته نیز عضهویت دارد. عالوه بر عضهویت در این کم
 انۀ مرکزی در این برنامه به ثبت رسیده است:  تاکنون سه نسخۀ خطی از مجموعۀ کتابخ

به عنوان    1390که در سههال    5179پنج گنج: از نظامی گنجوی. نسههخۀ شههمارة  •
 دار از این اثر به ثبت جهانی رسید.ترین نسخه تاریخقدیمی

در فهرسهت ملی حافظه جهانی    1389  که در سهال   11263وندیداد: نسهخۀ شهمارة   •
فهرسهههت  دار این اثر در  ترین نسهههخهۀ تهاریخمیبها عنوان قهدی  1393  و در سهههال 

 رسید. به ثبتحافظه جهانی  ه(  ای )آسیا و اقیانوسیمنطقه

به   1390که در سهال    5156ذخیرة خوارزمشهاهی: از اسهماعیل جرجانی به شهمارة  •
  صحیح این اثر به ثبت ملی رسید. های نفیس وان یکی از نسخهعنو

 كنسرسیوم محتوای ملی. 3-8

و صهاحب محتوا    دکننده ی تول   ی از نهادها   ی ا مجموعه  یی آ گردهم  ، ی مل   ی حتوا م   وم ی کنسهرسه
پژوهشهگران و    تر ع ی هر چه سهر   ی دسهترسه  ن ی با هدف تأم   1387سهال   ل ی اسهت که در اوا 
بزرگ    ِیشههد. دوازده صههاحب محتوا  ل ی تشههک   نان ی مورد اطم   ی به محتوا   ی ران ی شهههروندان ا 
درگاه   ی خود را بر رو   تال ی ج ی منابع د شدند    تعهد م   ی مل   ی محتوا   وم ی کنسرس   ل ی کشور با تشک 

مراکز    ن ی با هم به اشهتراك بگذارند تا کاربران بتوانند در منابع تمام ا   www.icnc.ir  ی نترنت ی ا 
 د. نماین   افت ی خود را در   از ی و منابع مورد ن   نند جستجو ک 

دوازده مرکز شهرکت کننده در کنسهرسهیوم محتوای ملی که اسهاسهنامۀ کنسهرسهیوم محتوای  
 امضا کردند، به قرار زیرند: 1389اسفند   7 ملی را در

 یاسالم  المعارفرهیدا ادیبن •
 رانیاطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور •
 قم  هیحوزه علم  یاسالم  غاتیدفتر تبل •
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 رانیا  یسازمان اسناد و کتابخانه مل •
 یاسالم  غاتیسازمان تبل •
 یها و مرکز اسناد آستان قدس رضوها، موزهسازمان کتابخانه •
 انۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهرانکتابخ •
 یاسالم  یه و مرکز اسناد مجلس شوراکتابخانه، موز •
 یالمعارف بزرگ اسالممرکز دائره •
 (رازی)ش یعلوم و فن آور  یاطالع رسان  یامرکز منطقه •
 یمرکز نشر دانشگاه •
 انیتب  یو اطالع رسان  یموسسه فرهنگ •

 :ر مناسبی برای رسیدن به اهداف ذیل بود هدف از تشکیل این کنسرسیوم دستیابی به راهکا 

محتوای    بسهتر مناسهب برای دسهترسهی پژوهشهگران به محتوای ملی خصهوصهاًایجاد   •
 فارسی

 امکان ارائه و دسترسی آسان به همه نوع اطالعات •

 تشویق به حفظ و نگهداری دیجیتال منابع اطالعاتی •

 حفظ مالکیت مادی و معنوی صاحبان محتوا •

 ی از منابع با ارزش دانش ملیافزایش آگاهی جهان •

نسرسیوم به طور مداوم به کار خود ادامه داده است، اما کتابخانۀ مرکزی  که کبا وجود این
 ای از مشکالت همکاری خود را با این مجموعه محدود کرده است.به دلیل وجود پاره

 (ها و مؤسسات كتابداریالمللی انجمنفدراسیون بین) عضویت در ایفال  .4-8

  اما ، به عضویت ایفال درآمد   1346ایرانی بود که در سال    ۀ تابخانه مرکزی نخسهتین کتابخان ک 
سههال وقفه در   12فعالیت خود را در این انجمن قطع کرد و مجددًا پس از   1376از سههال  
های دانشههگاهی و  کتابخانه  ۀ دوباره عضههویت خود را فعال کرد و در دو کمیت   1388سههال  
هفتاد و  در    ، زام نماینده با یک مقاله و اع   ، در همین سههال های خطی عضههو شههد. نسههخه 

  شهههرکهت کرد  ، المللی ایفال کهه در شههههر میالن ایتهالیها برگزار شهههد بین   ة پنجمین کنگر 
 . ( 105 : 1389 )خسرویان 
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 سامانه حافظه ملی ایرانیان . 5-8

بها همکهاری بسهههیهاری از   ،سهههازمهان اسهههنهاد و کتهابخهانهه ملی ایراناین سهههامهانهه کهه  
  چهار ، رونمایی کرد شهامل  1399 در روز سهوم شههریور ماه ،های سهراسهر کشهورهکتابخان
انک  و ب فهرسهتگان نسهخ خطی،  شهبکه مراکز اسهنادر، های کشهوبکه کتابخانهشه  :بانک

ها، اسههناد، نسههخ خطی و نشههریات  شههبکه کتابشههناختی کتاباسههت و    نشههریات ایران
  .گیرددربرمیرا  های عضو  کتابخانه

ههای دانشهههگهاه تهران در این طرح تمهامی کتهابخهانهه و  و مرکز اسهههنهاد    کتهابخهانهه مرکزی 
و عضهو این سهامانه هسهتند. مشهخصهه اصهلی این سهامانه جسهتجوی یکپارچه    اند مشهارکت کرده 

های عضهههو اسهههت. کاربر پس از کتابخانه (  MeteData) های کتابشهههناختی منابع  در فراداده 
ل هر یهک از رکوردههای بهازیهابی شهههده، توانهد در ذیهجسهههتجو در بهانهک مورد نظر خود، می 

کاربر  پس ند. در دو بانک، ک تیار دارند مشههاهده  هایی را که منبع مورد نظر را در اخ کتابخانه 
وارد سهامانه کتابخانه مقصهد  نام کتابخانه انتخاب شهده، روی ر  تواند با کلیک ب از جسهتجو می 

  نماید و اقدام به دسهتیابی آن  د  کن شهود و منبع مورد نظر را در فهرسهت آن کتابخانه بررسهی 
وسهتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد و  )شهورای هماهنگی کتابخانه های دانشهگاه تهران. پی 

 (. 1399تمامی کتابخانه های دانشگاه تهران به سامانه حافظه ملی ایرانیان،  

 كتابدارى ۀهاى تحقیقاتى در زمینفعالیت .6-8

انتشههارات و روابط  ة تأسههیس که بخشههى از ادار هاى آغازین  مرکزى در سههال   ۀ کتابخان 
تحقیقهات کتهابهدارى انجهام داد و براى تنظیم و    ۀ ههایى را در زمینههها بود فعهالیهت کتهابخهانهه 

تدوین قواعد کتابدارى جلسات مشورتى با مشارکت کتابداران ایرانى و همکارى مشاوران  
)صهالح،   وین و نشهر گردد فولبرایت تشهکیل داد تا قواعد و اصهول الزم به زبان فارسهى تد 

ههاى عهادى خود بهه تشهههکیهل  ، در کنهار فعهالیهت 1343این کتهابخهانهه در سهههال  (.  2:  1345
هاى تحقیقاتى و کتابدارى پرداخت که با تشهکیل جلسهات منظم با اعضهاى خود که از گروه 

بنهدى و  روش طبقهه اعمهال  متخصهههصهههان و کتهابهداران بودنهد بهه رفع مشهههکالتى کهه از  
  پرداختندآمد مى هاى ایران پیش مى اى کتابخانه گره در زبان فارسهى و بر نویسهى کن فهرسهت 
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های  های تحقیقاتی که نخسههتین تالش (. این گروه 304:  1348)گزارش سههاالنه کتابخانه  
دهد به نویسهی و کتابداری جدید نشهان می کتابداران ایران را برای اجرای اصهول فهرسهت 

 قرار زیر است: 

 كتابدارى گروه اصطالحات  .1-6-8

ها تشههکیل شههد و  این گروه براى تفهیم و تفاهم بیشههتر میان کتابداران و رفع ناهماهنگى 
 ، شد. «مدخل » و    «سرعنوان » موجب ایجاد وحدت استعمال در برخى اصطالحات، مانند  

ها اقدام به تشکیل جلسات  انتشهارات و روابط کتابخانه   ة ادار   1343نخسهتین بار در سهال  
هاى دانشهگاه به مدت چهل روز مرکب از اعضهاى کتابخانه   کتابدارى   مشهورتى و تعلیماتى 

  17کرد و اصهطالحات و اختصهاراتى انتخاب شهد. سهپس گروه اصهطالحات کتابدارى از 
 ةاصههطالح و واژ   400درحدود   1347فعالیت خود را آغاز کرد و تا سههال    1345آبان ماه  

اى این گروه عبارت  نمود. اعضهکتابدارى فارسهى را در برابر اصهطالحات فرنگى آن وضهع  
پژوه،  الملوك حکیمى، محمدتقى دانش اى، عصهههمت بودند از: ایرج افشهههار، فریدون بدره 

 شیبانى.  حسین دانشى، شهال سپهرى، على سینایى، جعفر شعار، کتایون 

در ،  1345، در سهال  «اصهطالحات کتابدارى»نخسهتین بخش این مصهطلحات، با نام  
( به چاپ رسهید. سهپس صهورت تجدید نظر  611-311)ص    کتابدارى ۀدفتر اول نشهری

  1348در دفتر سهوم کتابدارى در سهال    «فرهنگ اصهطالحات کتابدارى»آن، با عنوان    ةشهد
 1( انتشار یافت.62-16)ص  

 كنگره با موضوعات فارسى  ۀبندى كتابخانگسترش و تطبیق طبقه  .2-6-8

مرکزى    ۀ نخسههتین بار در کتابخان ى  مریکا برا آ   ة کنگر   ۀ بندى مرسههوم در کتابخان ش طبقه رو 
در ،  دانشهههگاه مورد اسهههتفاده قرار گرفت و در تطبیق این روش با موضهههوعات فارسهههى 

، به بایسهت تغییراتى در این روش نویسهى مشهکالتى وجود داشهت که در نتیجه مى فهرسهت 
  ادبیات فارسههى، تاریخ ایران، جغرافیاى ایران، زبان فارسههى و مذهبویژه در موضههوعات  

 (. 221- 209:  1348)دوستدار،    شد د مى جا ای 
 

 هاى بعد در مرکز مدارك علمى منتشر شد.ن اصطالحات در سالیى ا یشکل نها. 1
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ها، به دسهتور وزیر بندى کتابهاى طبقهبررسهى نظام  ۀ، کمیت1360همچنین در سهال  
مرکزى، با شهرکت نمایندگان سهتاد انقالب فرهنگى،    ۀفرهنگ و آموزش عالى در کتابخان

سههالمى  ا  انجمن  ةهاى عمومى، نمایندمرکز خدمات کتابدارى، دبیر هیأت امناى کتابخانه
مرکزى، و   ۀکتابخان  ةمجلس شهوراى اسهالمى و نمایند  ۀکتابداران ایران، سهرپرسهت کتابخان

( تشهکیل  1360خردادماه    3-1دانشهگاه مشههد )  «کتاب و کتابدارى»بنابر پیشهنهاد سهمینار  
 (.213 :1361نسب،  صادقى)  شودمى

 هاى موضوعى در زبان فارسىسرعنوان  ۀ گروه تهی .3-6-8

هاى  علت عدم وجود سهرعنوان موضهوعى در ایران براسهاس مطالعه در جدول   این کار به 
سههرعنوان خارجى و دقت و صههرف وقت در مراجع شههرقى و مراجعه به متون ایرانى و  

 شد. استخراج کلمات از مآخذ متعدد انجام مى 

در دفتر چهارم کتابدارى    1352ر سهال  د  هاى موضهوعى فارسهىنخسهتین بار سهرعنوان
منتشهر شهد که حاصهل فعالیت    «عنوان موضهوعى براى آثار فارسهى»، با نام  (378-163)ص

  بود.آدم، ، به سرپرستی حسین بنینویسى فارسى و عربى کتابخانهبخش فهرست
همان سهال به طور جداگانه در انتشهارات دانشهگاه تهران نیز  ی موضهوعی  هااین عنوان
 (.1352آدم، )بنی  به چاپ رسید

هاى فارسى،  هاى موضوعى در كتابگ كردن سرعنوان آهنگروه هم  .4-6-8
 فرانسه و جز آن. 

 (  نویسى انگلیسى آمریکایى )انگلوامریکنقواعد فهرست   ۀترجم .5-6-8

ها و مؤسسات  دانشکده   ة اى از کتابداران زبد زیر نظر ایرج افشار و با همکارى عده این کار 
 (. 185 : اخبار شد ) انجام می   1347در سال  

 هاى فرهنگى تفعالی .7-8

ههاى  برقرارى ارتبهاطههاى عمومى بهه منظور معرفى فعهالیهت»   مرکزى   ۀ یکى از وظهایف کتهابخهانه
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  اسههت  «مرکزى از طریق تشههکیل نمایشههگاه و مجالس علمى سههخنرانى   ۀ مختلف کتابخان 
 (. 1)ر.ك: فصل 
ها و مجامع  هاى فرهنگى و برگزارى سخنرانىبرنامه  ۀتهیو  ایجاد نمایشهگاه،  همچنین  

 کتابخانۀ مرکزی است.  وظایف فرهنگىجمله   و بررسى از  بح

با تجهیزات الزم و تاالرهاى نمایشهههگاه ،  همکف کتابخانه  ۀدر طبق  تاالر عالمه امینى
رد. این تهاالر و تهاالرههاى  اختصهههاص داههای فرهنگی کتهابخهانهه  فعهالیهتبهه    آندر جنهب  

ها در ها و نمایشهگاهردهمایىنمایشهگاه در زیرزمین کتابخانه، براى برگزارى سهمینارها، گ
 گیرد.هاى مختلف قرار مىها و سازماناختیار وزارتخانه

سیس تجلیل از مشاهیر و رجال ادب و فرهنگ  أهاى کتابخانه از بدو ت یکى از فعالیت
شههرح حال و  ةتشههکیل مجالس سههخنرانى و چاپ جزوکشههور بوده اسههت که ضههمن  

 گردید.میمرکزى نصب    ۀو در کتابخان  شدمییس آنها نیز ساخته  سرد ،خدمات آنان

شهد و اسهامى  ها از بدو تأسهیس کتابخانه مرکزى به طور پیوسهته انجام مىاین فعالیت
ده اسههت.  ، آمکتابدارى ۀهاى کتابخانه، منتشههر شههده در نشههریآنها در گزارش فعالیت
  بهه دلیهل عهدم چهاپ  1358تها    1355ههاى  ههاى کتهابخهانهه در سهههال متهأسهههفهانهه از فعهالیهت

 60و   59گزارش سهههال  »ها اطالع نداریم. در ها و عدم دسهههترسهههى به بایگانىگزارش
به چاپ    کتابدارى  ۀکه در دفتر نهم نشهری  «کتابخانه مرکزى و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران

 هاى فرهنگى کتابخانه آمده است.لیترسیده نیز اسامى برخى فعا

المللى قرآن وزارت فرهنگ و  ننمایشههگاه بیدر   چندین سههال پیاپیمرکزى    ۀکتابخان
همچنین به طور    کرد،شهرکت    شهوددر ماه رمضهان برگزار مىهرسهال  ارشهاد اسهالمى که  

نمایشهگاه دسهتاوردهاى علمى و پژوهشهى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى،   متناوب در
 کند.شرکت مىشود برگزار میدر بهمن ماه هر سال  

مرکزى و مرکز اسناد در محل کتابخانه یا   ۀانها و مجالسى که کتابخصورت نمایشگاه
 خارج از آن برگزار کرده است به قرار زیر است:
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 هاى فرهنگى برنامه ها وبزرگداشتها و نمایشگاه. 28جدول 

 الس عنوان ردیف

هاى خطى مهم کتابخانه، به مناسهبت نخسهتین نمایشهگاه نسهخه 1
 ساننشناجهانى ایرا ةکنگر

1346 

الدوله(، به تب اهدایى حسهههنعلى غفارى )معاوننمایشهههگاه ک  2
 شناسى ایرانالمللى هنر و باستانبین ةمناسبت پنجمین کنگر

1346 

 

آبان   61-21 ایران ةهاى قدیم اروپایى دربارنمایشگاه کتاب 3
1347 

 1347 نمایشگاه عکس رجال و مناظر ایران در قرن سیزدهم 4

اکبر دهخهدا، محمهد  ىنمهایشهههگهاه یهادگهارههاى پنج اسهههتهاد )عل 5
سهعید نفیسهى( در محل قزوینى، ابراهیم پورداود، عباس اقبال، 

 باشگاه دانشگاه

 خرداد 82-29
1348 

 

اهلل همدانى در رشههیدالدین فضههل ةمجلس بح  علمى دربار 6
سهههینها )بها همکهارى وزارت علوم و آموزش عهالى و تهاالر ابن

 ى(دانشگاه تبریز و دانشکده ادبیات و علوم انسان

 آبان   11-16
1348 

 

  ةمطبوعهات ایران در تهاالر دانشهههکهد نمهایشهههگهاه یهادگهارنمهاى   7
 هنرهاى زیبا  

  سفندا 18-23
1348 

ادبیات    ةتحقیقات ایرانى )با همکارى دانشهکد ةنخسهتین کنگر 8
 و علوم انسانى(

 هریورش 11-61
1349 

شهههناسهههى و هاى ایرانهاى جدید در زمینهنمهایشهههگهاه کتهاب 9
 ةکنگرعکس محققان ایرانى )به مناسههبت نخسههتین    نمایشههگاه

 تحقیقات ایرانى(

1349 

 

نمایشهگاه آثار تحقیقات ایرانى اثر هیأت علمى دانشهگاه تهران،  10
خطى، انتشهههارات    ههاى ممتهازعکس محققهان ایرانى، نسهههخهه

 دانشگاه تهران

 1350مهر 
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  )مربوم بهه آثهار و   « از چرنهد و پرنهد تها زن زیهادى » نمهایشهههگهاه   11
احمد، صهمد  اکبر دهخدا، صهادق هدایت، جالل آل عکسههاى على 

 بهرنگى(، همراه با سخنرانى دکتر محمدعلى اسالمى ندوشن 

  بانآ 15-30
1350 

مجلس بزرگداشهت محمدعلى فروغى، همراه با نمایشهگاه آثار  12
 و عکس خاندان فروغى

 1350آذر   17

 

 1350اذر  17 مجتبى مینوىتجلیل از مقام علمى   13

، همراه سههخنرانى دکتر  «نیما و شههعر بعد از نیما»نمایشههگاه   14
 کوبعبدالحسین زرین

 دی  11-24
1350 

نمایشهگاه کتابهاى علمى فرانسهه )با همکارى مؤسهسهه کتاب   15
 براى همه(

17-27 
 1351فروردین

همراه بها سهههخنرانى ،  مجلس بزرگهداشهههت صهههادق ههدایهت  16
 ابوالقاسم انجوى شیرازى

 فروردین 19
1351 

الشهعراى بهار و نمایشهگاه  مراسهم بیسهتمین سهال درگذشهت ملک 17
 عکسها و آثار او

 1351اردیبهشت 

  ۀ بردارى از لوحه مراسهههم تجلیهل از دکتر منوچهر اقبهال و پرده 18
هاى مالى شهرکت  به مناسهبت کمک ،سهپاس دانشهگاه از ایشهان

 مرکزى و مرکز اسناد  ۀملى نفت به کتابخان

 اردیبهشت 24
1351 

 

اصهغر حکمت و اهدایى على  ۀمراسهم انتقال و اسهتقرار کتابخان 19
  ۀ اصهههغر حکمهت بهه منهاسهههبهت اههداى کتهابخهانه تجلیهل از على

 مرکزى ۀو استقرار آن در کتابخانوی شخصى 

 خرداد 21
1351 

 

هاى پژوهشهى اعضهاى هیأت علمى دانشهگاه  نمایشهگاه کوشهش 20
 تهران

 1351 خرداد

به مناسههبت   ،پیرنیا )مشههیرالدوله(مجلس بزرگداشههت حسههن   21
یکصههدمین سههال تولد و سههالروز وفات، همراه با نمایشههگاه  

 ها و آثار اوعکس

 آبان  29
1351 
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   12-2 نمایشگاه کتابهاى چاپ هند 22
 1351 آذر

به مناسهبت انتشهار یادنامه   ،مجلس بزرگداشهت سهعید نفیسهى 23
با نمایشهگاه    ادبیات، همراه  ةدانشهکد ۀاز انتشهارات مجل ،نفیسهى

 ها و آثار اوسعید نفیسى و ادبیات فارسى حاوى عکس

 1351 دى 5

 

خهان امیرکبیر، بهه مجلس بررسهههى احوال و افکهار میرزا تقى 24
هاى همراه نمایشههگاهى از تصههاویر امیرکبیر و اسههناد و عکس

 دارالفنون

 16 ه 17
 1351 منبه

ارى مؤسهسهه  ایرانشهناسهى بریتانیا )با همکنمایشهگاه مطالعات  25
 ایرانشناسى بریتانیا در تهران(

 1351اسفند  5

 

مجلس بزرگداشههت یکصههد و پنجاهمین سههال تولد سههاندرو  26
 پتوفى، شاعر مجارستانى، همراه با نمایشگاه

 1351اسفند  9

 

بزرگداشهههت پانصهههدمین سهههال تولد نیکال کپرنیک، منجم و  27
 لهستاندان  ریاضى

71-72   
 1351 اسفند

 30-20 اه نقاشى و سردیس پیجنزو بیانکبنىنمایشگ 28
 1352 ردادخ

   4-1 الدین محمد مولوىمجلس بزرگداشت جالل 29
 1352 دى

 اسفند  24-18 نمایشگاه تقویم پارینه 30
1352 

هاى علمى و ادبى و جلد کتاب در زمینه 800مراسههم اهداى  31
 مرکزى  ۀتاریخى توسط دولت جمهورى هند به کتابخان

 اردیبهشت
1353 

 1353 اردیبهشت  انمایشگاه آثار نقاشى و لیتوگرافى اروپ 32

 اردیبهشت مراسم بزرگداشت از خدمات علمى و فرهنگى فروزانفر 33
1353 
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هاى جمهورى  اروپا در موزهنمایشههگاه آثار نقاشههان مشهههور   34
 یدموکراتیک آلمان شرق

5-15   
 1353 خرداد

شهههوراى فرهنگى   نمایشهههگاه کتب کشهههاورزى )با همکارى 35
 بریتانیا(

 1353 خرداد

 1353 شهریور ابریشم با همکارى وزارت فرهنگ و هنر  ةنمایشگاه جاد 36

 آبان 2-رهم 22 مطالعات ایرانشناسى  ۀهاى فرانسه در زمینکتاب  نمایشگاه 37
1353 

 آذر  7-آبان ایران ةهاى جدید خارجى دربارنمایشگاه کتاب 38
1353 

الدین حسهینى گیالنى، نسهیم سهید اشهرفمجلس بزرگداشهت   39
 شمال

 دى 30
1353 

   22-8 نمایشگاه چاپ سنگى ایران )تصاویر و کتاب( 40
 1353 بهمن

مناسههبت یکهزار و یکصههدمین سههال مجمع بح  و تحقیق به  41
 والدت ابونصر فارابى

21-51   
 1353 بهمن

وم  هاى هنر، خاورشهناسهى، علنمایشهگاه آثار فرانسهوى در زمینه 42
 هاى فرانسه در ایراننمایشگاه  ۀبا همکارى کمیت ،انسانى

اسفند   5-بهمن29
1353 

تهران و  43 آثهار تحقیقى هیهأت علمى دانشهههگهاه  نمهایشهههگهاه 
 هاى مختلف علمىهاى دیگر دانشگاه در زمینهفعالیت 

 اسفند  24
1353 

 1354 مهر 28 از طرف بنیاد ژاپن   کتاب  ۀمراسم اهداى مجموع 44

مرکزى و مرکز    ۀهاى خریدارى شههده کتابخانشههگاه کتابنمای 45
 اسناد

 1354 آبان 19

مسهههائهل کتهابهدارى دانشهههگهاهى  ةمجمع بحه  و مطهالعهه دربهار 46
 هاى اصفهان و...دانشگاه زیرنظر

16-13   
 1354 دى

ادبیات    ةهاى ادبى فرانسهه )با همکارى دانشهکدنمایشهگاه کتاب 47
 و علوم انسانى(

 1354 دى 20



 245 /ها فعالیت : 8فصل 

   30-27 مجمع بح  و تحقیق در افکار و اشعار صائب  48
 1354 دى

محمدعلى خان سههدیدالسههلطنه  نمایشههگاه آثار چاپى و خطى  49
 کبابى بندرعباسى

 1354 بهمن 12

 1354 بهمن 20 هاى جدید چاپ هندنمایشگاه کتاب 50

مجلس یادبود بیستمین سال وفات مرحوم عباس اقبال آشتیانى  51
 ها و تألیفات اوو نمایشگاه عکس

 بهمن 22
1354 

هاى مربوم به فیزیک و جلد کتاب  300مراسهم اهداى کتاب   52
 هاى تحقیقات علوم مربوم به آندوره

 1354 اسفند 3

هاى ادبى به زبان آلمهانى از طرف دولت مراسهههم اهداى کتهاب 53
 ادبیات و علوم انسانى ةاتریش به دانشکد

 اسفند  20
1354 

 اسفند  25 کتاب اهدایى خانبابا طباطبایى نائینى  ۀى مجموعمراسم واگذار 54
1354 

برگزارى   55 در  جهههانگردى  و  اطالعههات  وزارت  بهها  همکههارى 
نمایشههگاه سههیر تطور روزنامه در ایران در وزارت اطالعات و 

 جهانگردى

1354 

 

نمهایشهههگهاه در معرفى نویسهههنهدگهان صهههدر مشهههروطیهت و  56
 مرکزى    ۀه کتابخانکتاب خطى باهداکننده  هایى خاندان

1360 

 ةهاى خطى پزشهکى به مناسهبت برگزارى کنگرنمایشهگاه نسهخه 57
 تاریخ علم و پزشکى در ایران

1371 

 1373 المللى تهران در جنب نمایشگاه بین   « میراث زبان فارسى » نمایشگاه   58

 1374 المللى قرآن سومین نمایشگاه بین 59

ر جنب کنفرانس سهران  د  «هاى خطى نفیسنسهخه»  نمایشهگاه 60
 کشورهاى اسالمى، در محل برگزارى اجالس

 1376 آذر ۀنیم

المللى قرآن کریم وزارت فرهنهگ و پنجمین نمهایشهههگهاه بین 61
ههاى هنرى کهانون پرورش اسهههالمى در مرکز آفرینشارشهههاد  

 فکرى کودکان و نوجوانان

1376 
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المللى قرآن کریم وزارت فرهنگ و شههشههمین نمایشههگاه بین 62
 ارشاد اسالمى

1377 

المللى  هاى خطى در بخش جنبى مجمع بیننسههخه  نمایشههگاه 63
 و مرکز اسناد  مرکزى  ۀاستادان زبان فارسى در محل کتابخان

 اسفند  01-21
1377 

هاى کشهور در باب هاى دانشهجویى دانشهگاهنامهنمایشهگاه پایان 64
انقالب اسهههالمى در بخش جنبى   و  حضهههرت امهام خمینى 

 المللى کتاب تهرانبین  نمایشگاه

10-22 
 1378 اردیبهشت 

هاى کتهاب و اسهههنهاد موجود در کتهابخهانه  نمهایشهههگهاه مجموعه 65
 مرکز اسنادمرکزى و 

 اردیبهشت

1378 

المللى قرآن کریم وزارت فرهنهگ و هفتمین نمهایشهههگهاه بین 66
 ارشاد اسالمى

1378 

حل ازدهمین نمایشهگاه دسهتاوردهاى علمى و پژوهشهى، در می 67
 کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد

21-22   
 1378 بهمن

 1379 اردیبهشت  مرکزى    ۀ هاى تاریخى کتابخان اسناد و عکس اه  نمایشگ  68

هاى مربوم به دفاع مقدس در نمایشههگاه  نامهنمایشههگاه پایان 69
 بزرگ تهرانی فرهنگ و دفاع مقدس، در مصل

  10-شهریور 20
 1380 مهر

هاى عکسههى جتبى مینوى و نسههخهنمایشههگاه تصههویرهاى م 70
مرکزى و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران، در انجمن آثار   ۀتابخانک 

 و مفاخر فرهنگى

 شهریور  24
1380 

 1380 المللى قرآن کریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نهمین نمایشگاه بین  71

سههیزدهمین نمایشههگاه دسههتاوردهاى علمى تحقیقاتى وزارت  72
 مرکزى و مرکز اسناد  ۀناورى در کتابخانعلوم، تحقیقات و ف

 بهمن  51-81
1380 

پزشههکى   ةدر دانشههکد پزشههکیهاى خطى نمایشههگاه نسههخه 73
 دانشگاه تهران

1381 

شهى وزارت هچهاردهمین نمایشهگاه دسهتاوردهاى علمى پژو 74
 و مرکز اسنادمرکزى    ۀعلوم، تحقیقات و فناورى در کتابخان

15-17   
 1381 بهمن
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هاى مربوم به موضههوع در همایش ارتقاء نامهپایان  نمایشههگاه 75
سههالمت و مبارزه با فسههاد در نظام ادارى در محل دانشههکده 

 مدیریت 

 اردیبهشت 28
1382 

المللى قرآن کریم وزارت فرهنهگ و یهازدهمین نمهایشهههگهاه بین 76
 یارشاد اسالم

 آذر  1-آبان 8
1382 

شهى وزارت پژوهپانزدهمین نمایشهگاه دسهتاوردهاى علمى و   77
 علوم، تحقیقات و فناورى در کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد

 بهمن  51-71
1382 

المللى قرآن کریم وزارت فرهنگ و دوازدهمین نمایشههگاه بین 78
 ارشاد اسالمى

 - مهر 30
 1383 آبان 23

 1390خرداد  نمایشگاه آثار استاد ایرج افشار در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی  79

 1394 یشگاه تاریخ کتاب در ایراننما 80

گنجینۀ  منتخبی از   :دورة قاجارتاریخی های نمهایشهههگاه عکس 81
 کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسنادهای عکس

 1396آذر 

های  : نمایشگگها» ابا سگگغازاآ ازشآج یدید  ا ریغر نمایشگگها»   82

  اسی  وا» قایاا«
 1396دی 9-19

 1396دی  16 در ایرانی درسی هانشست تخصصی تاریخ تدوین کتاب 83

بهمن   10-دی 30 نمایشگاه مطبوعات دورة قاجار    84
1396 

 1396بهمن  9 دورة قاجارایران در نشست تخصصی مطبوعات  85

 : منتخب گنجینه  1357و اسهههناد اتقالب   هانمهایشهههگاه عکس 86
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 1396بهمن 

 1396اسفند  9-5 تأسیس کتابخانه ملی ایران  نمایشگاه هشتادمین سالگرد 87

 1396اسفند  19 نکوداشت ایرج افشار آیین 88

 –فروردین  20   تهران دانشگاه  قدیمی  هاینامهپایان  نمایشگاه 89
اردیبهشت   18

1397 
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یحیی دکتر  و   دکتر اصهغر مهدوییادان زنده  بزرگداشهت مراسهم  90
 مهدوی

اردیبهشت   23
1397 

تیر   11–خرداد  8 در پیشبرد دانش ایران علمی  نقش مطبوعات  نمایشگاه   91

1397 

، بها همکهاری «ایران در آغهاز قرن بیسهههتم»نمهایشهههگهاه عکس   92
 کتابخانه ملی

 20–خرداد 30
 1397تیر 

نقش مطبوعات در پیشهبرد دانش ایران: از   صهینشهسهت تخصه  93
 اکنونقاجار تا 

 1397تیر  11

 1397مهر  15-2 درسی دانشگاهی  هایبانمایشگاه کت 94

نمایشهگاهی از ، به همراه گینبزرگداشهت پروفسهور فواد سهز 95
 های اوکتاب

 1397آبان  5

آذر    21–آبان 21 نمایشگاه تاریخ کتابداری در ایران 96
1397 

 جشهن تهران و مراسهم دانشهگاه  هایکتابخانه  کتابداران نشهسهت  97
 امینی عالمه تاالرکتابداران در 

 1397آبان  28

کردسهتان    هورامی   خطی   نسهخ   و  تاریخی   های عکس   نمایشهگاه  98
 ( شناسی   هورامان  و   شناسی   دیواندره ) 

 1397آذر  6-12

آبان  2-مهر 23 «ابر بی باران، نمایش کاغذهای ابری»نمایشگاه   99
1397 

 سهخنرانی با  ژاپنی«،   سهاز دسهت   »کاغذهای  نشهسهت   و   نمایشهگاه  100
  انواع با   اجمالی   »آشههنایی   : عنوان  کی، با یوشههیفوسهها سههه   سههتاد ا 

آنها«، با همکاری   سههاخت  طریق   و  ژاپنی   سههاز دسههت   های کاغذ 
 سهلسهله از   سهوم  )نشهسهت   شهناسهی های نسهخه دفتر پژوهش 

 افشار(  ایرج   یادبود   پژوهشی   های نشست 

 1397دی  1

 1397دی  12–8  دانشهگاه   مرکزی  کتابخانه در شهریفی معراج هایطرح  نمایشهگاه 101

https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-عکس-ایران-در-اغاز-قرن-بیستم-در-کتابخانه-مرکزی
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-مراسم-بزرگداشت-پروفسور-فواد-سزگین-در-کتابخانه-مرکزی
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-مراسم-بزرگداشت-پروفسور-فواد-سزگین-در-کتابخانه-مرکزی
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-مراسم-بزرگداشت-پروفسور-فواد-سزگین-در-کتابخانه-مرکزی
https://library.ut.ac.ir/-/نمایشگاه-تاریخ-کتابداری-در-ایران
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 تهران و مراسم افتتاح آن

در چهل سهال  تهران  های انتشهارات دانشهگاه  برگزیده»مایشهگاه  ن 102
«، با همکاری انتشهارات دانشهگاه تهران و انتشهارات جهاد  اخیر

 دانشگاهی

بهمن   61-30
1397 

ههای مختلف تهاریخی« بها  ههای دوره نمهایشهههگهاه »منتخهب سهههکهه  103
 همکاری موزه ملک 

 –وردین فر 25
اردیبهشت   10

1398 

و   تاجبخش حسههن  دکتر اهدایی  کتابخانه از  رونمایی مراسههم 104

 اهدای لوح تقدیر به ایشان 

اردیبهشت   7

1398 

 دانشهگاه  فرهنگی  معاونت  قرآن، به همت   نمایشهگاه در  شهرکت  105
 تهران

 1398خرداد  5

د مردا 20-تیر 20 پژوهنمایشگاه آثار استاد محمدتقی دانش 106
1398 

 1398تیر  23 پژوهدانش محمدتقی  استاد  بزرگداشت  107

های دانشهگاه تهران از نامهها و آیینزیده سهالنامه»گ نمایشهگاه   108
 «تاسیس تا امروززمان 

 1398مهر  1-30

  کودکان   فکری پرورش  کانون  موزه گنجینه از  بخشی  نمایشگاه 109
 نوجوانان و

آبان  1-مهر 29
1398 

الملهک گنجینهه  نمهایشهههگهاه آثهار نقهاشهههی مجیهد غفهاری کمهال 110

 کتابخانه و موزه ملی ملک تهران

 1398آبان  6-20

دی   7-ذرآ 16 نمایشگاه مطبوعات قدیمی پزشکی 111
1398 

 1398دی  2  ملی«  کتابخانه نفیس  »اسناد  نمایشگاه 112

 در قدیمی هاینامهآیین  و هاها، نظامنامهاسههاسههنامه  نمایشههگاه 113
   مرکزی  کتابخانه  گنجینه

 27–بهمن 27
 1398اسفند 

https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-گزیده-سالنامه-ها-و-ایین-نامه-های-دانشگاه-تهران-از-زمان-تاسیس-تا-امروز
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-گزیده-سالنامه-ها-و-ایین-نامه-های-دانشگاه-تهران-از-زمان-تاسیس-تا-امروز
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-گزیده-سالنامه-ها-و-ایین-نامه-های-دانشگاه-تهران-از-زمان-تاسیس-تا-امروز
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-گزیده-سالنامه-ها-و-ایین-نامه-های-دانشگاه-تهران-از-زمان-تاسیس-تا-امروز
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در صهفحه   «دسهترسهی آزاد به اطالعات»نشهسهت تخصهصهی  114
، با حضهور دکتر مریم سهناداینسهتاگرام کتابخانه مرکزی و مرکز ا

 زاده و دکتر ملیحه درخوشصراف

 1399مهر  28

نشهسهت تخصهصهی »بازنگری در عملکرد کتابداران در دوره  115
 «(تجربه کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران)کرونا  

با حضهور ، کز اسهناددر صهفحه اینسهتاگرام کتابخانه مرکزی و مر
 یحه درخوشملدکتر  دکتر سوسن اصیلی و 

 1399 آبان 27

: بایدها و  در ایران   های دیجیتال نشههسههت تخصههصههی »کتابخانه  116
نبهایهدههای فنی، حقوقی و مهدیریتی )بها نگهاهی بهه تالشههههها و  

در این   های کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران فعالیت 
با  ،  اینسهتاگرام کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناددر صهفحه «  ( حوزه 

 جید غالمی جلیسه و دکتر فریبا افکاری حضور م 

 1399 آبان 28

های تاریخی« در نشهسهت تخصهصهی »نقش اسهناد در پژوهش 117
و مرکز اسهناد، با حضهور   اینسهتاگرام کتابخانه مرکزیصهفحه 

 دکتر سوسن اصیلیو   دکتر نوبوآکی کندو

 1399 آذر 25

نشست تخصصی »تاثیر برخط کردن نسخ خطی در پژوهش و  118

و مرکز    اینسههتاگرام کتابخانه مرکزیصههفحه مدهای آن« در  پیا

 اسناد، با حضور ابوالفضل حافظیان و محمدحسین حکیم

 1399 آذر 26

 

هاى دیگرى نیز به کوشش  ها، سمینارها و نمایشگاههاى فرهنگى باال، کنگرهبه جز برنامه
ه تهران در محهل  ههاى دانشهههگهاهها و مراکز دیگر و نیز دانشهههکهدههها، سهههازمهانوزارتخهانهه
هاى  شهوند که چون جزو برنامهاند و اکنون نیز برگزار مىمرکزى برگزار گردیده  ۀکتابخان

 (.39: ب1354)افشار،    اندفرهنگى کتابخانه نیستند در این جدول نیامده



 251 /ها فعالیت : 8فصل 

 

 ها منتشر شده است.هایی كه برای همایشبرخی از جزوه  .49 یرتصو 

 كنگرۀ تحقیقات ایرانی. 7-8

های تحقیقات ایرانی بود.  اسههتاد فقید ایرج افشههار برگزاری کنگره ز کارهای ماندگار  یکی ا 
ها بود، اسهناد  از آنجا که کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تهران دبیرخانۀ دائمی این سهلسهله کنگره 

شهود. با توجه به اینکه مرحوم افشهار دبیر هایی از آن در این مجموعه نگهداری می و عکس 
زاری همهۀ آنهها نقش قهابهل توجهی داشهههت، انجهام امور  هها بود و در برگ ه ثهابهت این کنگر 

در   1357تا   1349ها بخشهی از وظایف کتابخانۀ مرکزی بود. از سهال مربوم به این کنگره 
کنگره در شهههرهای مختلف ایران برگزار شههد که در هر یک از آنها    9سههال    9طول مدت  

ههای خود در زمینهۀ  ش ارائهۀ نتیجهۀ پژوه   شهههمهاری از پژوهشهههگران ایرانی و غیرایرانی بهه 
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و  شهد  می فرهنگ و تمدن ایران پرداختند. مجموعۀ مقاالت هر کنگره در سهال بعد منتشهر  
 گرفت.  در نشست بعدی در اختیار پژوهشگران قرار می 

طور کهه پیش از این آمهد دبیرخهانهۀ دائمی کنگره در کتهابخهانهۀ مرکزی دانشهههگهاه  همهان
، اسههناد و مکاتبات مربوم به کنگرة تحقیقات  آغازین دهۀ هفتاد  هایتهران بود. در سههال 
های خطی و اسناد کتابخانه منتقل شد. این اسناد در داری به بخش نسخهایرانی برای نگه

ها داشهت. با بررسهی  شهد که هر یک اختصهاص به یکی از کنگرهزونکن نگهداری می 9
پیشهرفت تحقیقات مربوم  گیری و شهکلها که در این اسهناد بسهیاری از مسهائل این کنگره

شهود  به ایران، به ویژه در میان اندیشهمندان ایرانی، سههم به سهزایی داشهته اسهت، روشهن می
 (.31-21: 1394اصیلی،  )

  



 

 
 
 

   9فصل 

 انتشارات 

 
 
کتاب،  تاکنون آثار متعددی را به صههورت    1328در سههال  مرکزى از بدو تأسههیس    ۀ کتابخان 

تعدادی از این آثار در سهلسهله انتشهارت کتابخانۀ مرکزی    ده اسهت. منتشهر کر جزوه و نشهریه 
به چاپ رسهیده و تعدادی دیگر به سهفارش کتابخانۀ مرکزی    آن و مرکز اسهناد و با فروسهت  

اسهت.    منتشهر شهده با فروسهت آن انتشهارات یا بدون آن به  و  و در انتشهارات دانشهگاه تهران  
 عنوان نشریه است.   2جزوه و بروشور و    22کتاب،    جلد   77این آثار در مجموع بالغ بر  

  ۀ فهرسهت کتابخان »جلد اول نخسهتین کتابی که کتابخانۀ مرکزی اقدام به چاپ آن کرد  
تألیف علینقی منزوی بود که  «  دانشهگاه تهران  ۀبه کتابخان  هسهیدمحمد مشهکو  یآقا  یاهدای

)افشهار،  رسهید ( به چاپ  123سهلسهله انتشهارات دانشهگاه تهران )شهمارة در   1330در سهال  
 (.33-32: ب1354

عبهارت »انتشهههارات کتهابخهانۀ مرکزی و مرکز اسهههنهاد« نخسهههتین بار در کتهابی که به 
در کتابخانۀ    1350و اسههناد خطی« در مهر ماه    هانمایشههگاه نسههخهمناسههبت برگزاری »

شهود. این  مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران، با همین عنوان، منتشهر گردید مشهاهده می
نسههخۀ خطی قدیمی و هنری و چند شههیء نفیس که در   256ص به معرفی  144ب در کتا 

  (. 37- 35،  33شهود پرداخته اسهت )همان: گنجینۀ کتب خطی کتابخانۀ مرکزی نگهداری می 
   .شدزیر نظر ایرج افشار اداره می 1358انتشارات کتابخانۀ مرکزی از آغاز تا سال  
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 سنادخانۀ مركزی و مركز اكتاب اتانتشار .1-9

  27شهامل  ،  «مرکزى و مرکز اسهناد   ۀ کتابخان با فروسهت » فهرسهت انتشهارات کتابخانۀ مرکزی،  
های  اند. سههه فروسههت فرعی نیز در کتابجلد اسههت که در جدول زیر آمده   51عنوان و  

های تحقیقی؛ مجموعه آثار رشهیدالدین فضهل اهلل  شهود: مجموعۀ خطابه انتشهار یافته دیده می 
 کتابشناسی.  همدانی؛ فهرست و  

آنچه با فروسهت »کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد« به چاپ رسیده است شامل کتاب و 
های خطی با شهمارة فروسهت  های نشهریۀ کتابداری و نسهخهو برخی شهماره  نشهریه اسهت

 به چاپ رسیده است.
ها و  الزم به ذکر اسههت که شههمارة نشههر این سههلسههله انتشههارات بر روی همۀ کتاب

ها درسهت نیسهت، به همین دلیل در اسهت یا ترتیب شهمارهدرج نشهده  ده  چاپ شهنشهریات  
 :(24فهرست زیر ترتیب سال نشر را مالك قرار دادیم )جدول 

   مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران ۀفهرست انتشارات كتابخان. 29جدول 

 (به ترتیب سال نشر)

 سال انتشار عنوان شمارۀ انتشار 

 1350 اد خطىها و اسننمایشگاه نسخه 1

 ۀترجم  / اسهناد مربوم به روابط تاریخى ایران و جمهورى ونیز 2
 ایرج انور ، اهلل روشنى زعفرانلو قدرت

1352 

 

 1352 دفتر چهارم()کتابدارى   3

 1352 آدمحسین بنى  / موضوعى براى آثار فارسى  عنوان 4

تألیف    / مرکزى دانشهگاه تهران  ۀهاى کتابخانملفهرسهت میکروفی 5
 دوم( لدج)پژوه تقى دانشمحمد

1353 

هاى فارسههى در مجموعه کتابخانه مرکزى و فهرسههت روزنامه 6
قمرى تا   1267هاى  مرکز اسهناد دانشهگاه تهران، مربوم به سهال

 گردآوری مرتضی سلطانی / شمسى 1320

1354 
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 1354 کتابدارى )دفتر پنجم( 7

بخهانۀ  های ایراد شهههده در کتها: خطهابهفروغى  ةدربارسهههخنهانى  8
 1354مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در آذر ماه 

1354 

 1354 اهلل روشنى زعفرانلو قدرتبه کوشش   / امیرکبیر و دارالفنون 9

 1354 رج افشارای  / ابونصر فارابى 10 

اهدایى به   همشهههکو   ۀهاى خطى مجموعنسهههخه  ةفهرسهههتوار 11
 محمد شیروانى تنظیم  / مرکزى و مرکز اسناد  ۀکتابخان

1355 

 

 1355 کتابدارى )دفتر ششم( 12

 1355 به کوشش محمدرسول دریاگشت  / صائب و سبک هندى 13

  یم(/ تنظیاتدانشهگاه تهران )ادب  یلىهاى تحصه فهرسهت رسهاله 14
 افشار یرجا آدم،یبن یننظر حس  یربشارت؛ ز  دخت شده مهرى

1356 

ه ب / اهلل همدانىرشهههیدالدین فضهههل صهههنیفت / قئالحقالطائف 15
 )جلد اول(غالمرضا طاهر   کوشش

1355 

 

 1356 اعتضادالسلطنه میرزا  علیقلى تألیف  / رصدخانه مراغه 16

 1356 ایرج افشار تهیه و تنظیم    / مجتبى مینوى  ة پانزده گفتار دربار  17

گردآوری  / 1320هاى فارسهى از ابتدا تا سهال  فهرسهت مجله 18

 مرتضى سلطانى

1356 

 

 1357 (تجدید چاپ)و دوم(  کتابدارى )دفتر اول 19

 1357 (لد دومق )جئالحقالطائف 20

 1357 کتابدارى )دفتر هفتم( 21

چنهدتن از رجهال ادب و تهاریخ   ةمجموعهه گفتهارههایى دربهار 22
 به اهتمام قاسم صافى  / ایران

1357 

 1357حسهین   / هاى تحصهیلى دانشهگاه تهران )پزشهکى(فهرسهت رسهاله 23
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 آدم، خلیل شیرازىبنى

ۀ پانزده گفتار و کتابشهناسهی دربارة وراقی،  مجموع   : صهحافى سهنتى  24

 صحافی، وصالی، مجلدگری/ گردآوری ایرج افشار 

1357 

 1358 هاى خطى )دفتر هشتم(نسخه 25

 1358 های خطی )دفتر نهم(نسخه 26 

 1358 هاى خطى )دفتر دهم(نسخه 27

 همدانی؛  نگارش رشهیدالدین فضهل اهلل / االفکار رشهیدىسهوانح 28
 به کوشش محمدتقی دانش پژوه

1358 

 1360 کتابدارى )دفتر هشتم( 29

 1361 کتابدارى )دفتر نهم( 30

 1362 هاى خطى )دفتر یازدهم و دوازدهم(نسخه 31

حسهین محبوبى اردکانى، به  / فهرسهت عکسههاى تاریخى ایران 32
 )جلد اول(  کوشش قاسم صافى

1363 

 

 1364 )جلد دوم( ایران فهرست عکسهاى تاریخى 33

 1364 کتابدارى )دفتر دهم( 34

 1364 نوشته قاسم صافی / احمدقلمرو اندیشه جالل آل 35

 1366 کتابدارى )دفتر یازدهم( 36

 1367 کتابدارى )دفتر دوازدهم( 37

 1367 کتابدارى )دفتر سیزدهم( 38

 1367  یخىعکسهاى تار  یلمهایفهرست ف 39

 1368 چهاردهم(  کتابدارى )دفتر 40

 1368 کتابدارى )دفتر پانزدهم( 41

 1369 کتابدارى )دفتر شانزدهم( 42
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 1370 کتابدارى )دفتر هفدهم( 43

 1370 کتابدارى )دفتر هجدهم( 44

 1371 کتابدارى )دفتر نوزدهم( 45

 1372 کتابدارى )دفتر بیستم( 46

 1374 بیست و سوم( –بیست و یکم کتابدارى )دفتر   47

 1381 گنجینه فنون )به صورت افست( 48

کوشهش  مجموعه مقاالت روشههای تصهحیح نسهخ خطی/ به   49
 محمود نظری

1386 

های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه  فهرسههت مجله 50-51
 )دو جلد( مهران آشوری / 1385تهران از آغاز تا پایان 

1387 

 1هاانتشار جزوه .2-9

به تصهههویب هیأت امنای دانشهههگاه    1348مرکزی که در دی ماه یکی از وظایف کتابخانۀ  
های مختلف کتابخانۀ  های عمومی به منظور معرفی فعالیت رسههیده اسههت »برقراری ارتبام 

مرکزی از طریق تشههکیل نمایشههگاه و مجالس علمی سههخنرانی« بوده اسههت. )گزارش  
ل  ههایی را در زمینهۀ تجلیهت (. بنهابراین کتهابخهانهۀ مرکزی فعهالیه92- 91:  1352،  1348کتهابخهانهه،  

از مشهاهیر و رجال ادب و فرهنگ کشهور آغاز کرد و ضهمن تشهکیل مجالس سهخنرانی،  
رسهاند. )افشهار،  می ها و بروشهورهایی را در شهرح حال و معرفی خدمات آنها به چاپ  جزوه 
، که سال افتتاح رسمی کتابخانه  1350های  ها در سال (. بیشتر این فعالیت 215- 214:  1378

 انجام شده است.   مت ایرج افشار ، و به ه 1356ست، تا سال  ا 
  ی جزوه به مناسههبت برگزار   23، در مجموع  1354تا    1349مرکزى از سههال    ۀکتابخان
  ی مرکز   ۀکتاب در کتابخان  یهامجموعه  یها و اهداها، بزرگداشههتنمایشههگاهها،  مراسههم

 

رضهایی، پریسها، »ایرج افشهار و تجلیل از  ه، ر.ك: کرمهای منتشهر شهدشهناسهی جزوهبرای کتاب .1
 . 187-179، صص مدارایران  فرزانهمشاهیر در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران«  
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 :شوددر جدول زیر دیده میکه فهرست آنها   منتشر کرد
شهناسهی، شهرح احوال، مقاله  ، کتابسهالشهمار تصهویر، طرح،،  حاوی عکسها  هاین جزو

ها را خود ایرج افشههار تهیه کرده  و راهنما و برنامه مراسههم اسههت. مطالب برخی جزوه
 شود.است وناماودر جزوه دیده می

 شود. می دیده   1354در میان آنها اولین راهنمای کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد در سال  

 و مركز اسناد دانشگاه تهران مركزى ۀهاى منتشر شده در كتابخانفهرست جزوه . 30ل جدو

 انتشارسال  عنوان ردیف

مجموعهه کتهب خطى و چهاپى و اسهههنهاد و عکس حسهههنعلى   1
 الدوله( اهدا شده به دانشگاه تهرانغفارى )معاون

 1346دی 

 1348ان آب وزیرف طبیب و مورخ ایرانی رشیدالدین فضل اهلل همدانی: 2

 1349شهریور  یرانىا یقاتکنگره تحق ینراهنماى نخست 3

 1350 آبان از چرند و پرند تا زن زیادى 4

 1350آذر  )ایران را چرا باید دوست داشت(   از محمدعلى فروغى   دو گفتار  5

 1350دی  نیما و شعر بعد از او: نمایشگاه عکس و کتاب 6

 1351  اردیبهشت  یاد بهار 7

تحقیقهات ایرانى )بها همکهارى بنیهاد    ةسهههومین کنگر  راهنمهاى 8
 فرهنگ ایران(

1351 

 1351آبان  یادگار صدمین سال تولد حسن پیرنیا )مشیرالدوله( 9

 1351دی  ایرج افشار  / سعید نفیسى و ادبیات فارسى 10

 1352بهمن  نگاهى به زندگى قائم مقام فراهانى 11

   1353  اردیبهشت  ن فروزانفرالزمابدیعنمایشگاه آثار چاپ نشده  12

 1353دی  نسیم شمال ۀمدیر روزنام  حسینی الدینعکس سیداشرف 13
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 1353 بهمن و کتابویر اتصایران: نمایشگاه چاپ سنگى   14

 1353 بهمن مجمع بح  تحقیقی دربارة ابونصر فارابی 15

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه    1353گزارش سههال  16
 (کتابداریج از دفتر پنجم نشریۀ تهران )مستخر

1354 

 1354 راهنمای کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 17

 1354 ید به مناسبت مجلس صائب  یزی،احوال و افکار صائب تبر 18

 1354دی  مجمع بح  در افکار و اشعار صائب  19

 1354 نبهم  ایرج افشار/ بندرعباسی  خان سدیدالسلطنه کبابىمحمدعلى 20

 1354 بهمن ایرج افشار  / بیستمین سال وفات عباس اقبال آشتیانى 21

اهلل همدانی و اسههتقرار افتتاح رسههمی تاالر رشههیدالدین فضههل 22
 کتابخانۀ ابراهیم پورداود در آن

   1355  اردیبهشت 

 1356 زندگینامه و فهرستنامهمجتبی مینوی،   23

 

 دانشگاه تهرانانتشارات  كتابخانه مركزی در سلسلهات انتشار .3-9

تهدوین  تهألیف و    ههایی کهه در کتهابخهانهه ۀ مرکزی و فهرسهههت کتهابخهانهر مربوم بهه  رخى آثها ب 
عنوان    8ها شامل  این کتاب ، ده است ش سلسله انتشارات دانشگاه تهران منتشر    است در شده 
 : اسامی آنها در جدول زیر آمده است جلد هستند و    26و  
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 مركزى و مركز اسناد ۀكتابخان فهرست انتشارات. 31جدول 

 در سلسله انتشارات دانشگاه تهران

 انتشار سال عنوان ردیف
 انتشار 

 
  ۀ به کتابخان  هاهدایى آقاى سههیدمحمد مشههکو   ۀفهرسههت کتابخان 1

 (1)ج   منزوىعلینقى   / دانشگاه تهران
1330 

2-4 
 

علینقى منزوى   ه/ اهدایى آقاى سهیدمحمد مشهکو   ۀفهرسهت کتابخان
 (4-2ج ) پژوهدانش و محمدتقى

1332 

محمدتقى  ه/  اهدایى آقاى سههیدمحمد مشههکو   ۀفهرسههت کتابخان 5
 (5ج ) پژوهدانش

1335 

 1336 (6ه )ج اهدایى آقاى سیدمحمد مشکو   ۀفهرست کتابخان 6

 1338 (7 جه )اهدایى آقاى سیدمحمد مشکو   ۀکتابخانفهرست   7

 1339 (8ج )  مرکزى  ۀهاى خطى کتابخانفهرست نسخه 8

 1340 (14-9ج )  مرکزى  ۀهاى خطى کتابخانفهرست نسخه 9-14

 1345 (15ج )  مرکزى  ۀهاى خطى کتابخانفهرست نسخه 15

محمدتقى   / مرکزى دانشهگاه تهران  ۀفهرسهت میکروفیلمهاى کتابخان 16
 (1 )ج پژوهدانش

1348 

 

با همکارى  / رانىتحقیقات ای ةهاى نخسههتین کنگرخطابه  ۀمجموع 17
 (1)ج   انسانىدبیات و علوما ةدانشکد

1350 

  / اهلل همدانى رشهیدالدین فضهل  ةهاى تحقیقى دربارخطابه  ۀمجموع 18
 انسانىات و علومادبی ةبا همکارى دانشکد

1350 

 

 پژوهمحمدتقی دانش/ مرکزى  ۀهاى خطى کتابخانفهرسههت نسههخه 19
 (16ج )

1357 
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رتضى  م  / شمسى  1320-1332هاى فارسهى، سهال فهرسهت روزنامه 21
 حسن سلطانى

1360 

 

محمدتقی   / مرکزى دانشهگاه تهران  ۀفهرسهت میکروفیلمهاى کتابخان 22
 (3 )جپژوه دانش

1363 

پژوه محمدتقی دانش  / مرکزىۀ  هاى خطى کتابخاننسههخهفهرسههت   24- 23
 (18و  17 )ج

1364 

 1366 ادبیات دانشگاه تهران ةفهرست مقاالت مجله دانشکد 25

 1368 یران )به کوشش قاسم صافى(قدیمى اهای عکس 26

 مركزی با همکاری ناشران دیگر انتشارات كتابخانه .4-9

در سهمت ریاسهت کتابخانۀ مجلس شهورای اسهالمی    که دکتر رسهول جعفریان   1389در سهال  
ای میان ایشهان و  نامه ای داشهت تفاهم بود و نسهبت به چاپ فهارس نسهخ خطی اهتمام ویژه 

قت کتابخانۀ مرکزی، به امضهها رسههید که در پی آن به تدریج چند نیا، ریاسههت و دکتر فهیم 
و مرکز اسهناد مجلس شهورای اسهالمی به چاپ   کتابخانه، موزه ضهمن انتشهارات   فهرسهت در 

که دکتر جعفریان به سهمت ریاسهت کتابخانه مرکزی منصهوب    1396. سهپس در سهال  رسهید 
بط با مجموعه کتابخانه  مرت و نشههریه  چندین کتاب    99- 96های  در سههال شههد، بار دیگر 

 مرکزی و مرکز اسناد به همت و تالش ایشان به چاپ رسید:  

 با همکاری ناشران دیگر كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد . انتشارات 32 جدول

 سال انتشار ناشر عنوان ردیف

ههای خطی کتهابخهانهۀ مرکزی و مرکز  فهرسهههت نسهههخهه 1

 (20اسناد/ محمدحسین حکیم )ج 
 1389 مجلس 

های خطی کتهابخهانۀ مرکزی و  هرسهههت کاتبهان نسهههخههف 2
 رضاییمرکز اسناد/ پریسا کرم

 1390 مجلس 
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  های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد نسهخهفهرسهت   3
 فریبا افکاری   / (19)ج 

 1391 مجلس 

  های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد فهرسهت نسهخه 4

 رضایی  پریسا کرم / (21)ج 

 1394 مجلس 

اسهناد کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه  فهرسهت   5
 سوسن اصیلی    / (1)ج  تهران

 1394 مجلس 

  مرکزی   کتابخانه در  موجود: تهران  دانشهگاه تاریخ  اسهناد 6
 اصیلی  سوسن  اسناد/   مرکز و

 1396 کتاب  خانه

  و  گذشهته: تهران  دانشهگاه  اسهناد  مرکز و  مرکزی  کتابخانه 7

 لیاصی  سوسن  و  رضاییکرم حال/ پریسا

 1396 مورخ

موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز نشهریات علمی ایران ) 8
 مهران آشوری  / دانشگاه تهران اسناد  

 1397 مورخ

مرکزی و مرکز اسههناد    تاریخی کتابخانه  اسههناد  فهرسههت  9
 تقوایی  (/ شیوا4)ج 

 1397 مورخ

 خطی: نشههریه هایبیسههت و شههش گفتار درباره نسههخه 10
اسهناد )دفتر چهاردهم(/ رسهول    کتابخانه مرکزی و مرکز

 جعفریان

 1397 مورخ

نگارسههتان کتابخانه مرکزی دانشههگاه تهران/  باغ دانش:  11

 صدرا و  زارع حامد: دبیران و جعفریان، رسول  سردبیری
  عباس   و  سهیدحسهینی  سهیدرضها هایعکس و  صهدوقی
 توکلی  

سازمان  

زیباسازی  
 شهر تهران 

1398 

 پژوه/ رسهههولدانش  محمدتقی  اسهههتاد اسهههناد  مجموعه 12
 جعفریان

 1398 مورخ

مرکزی و مرکز اسههناد    تاریخی کتابخانه  اسههناد  فهرسههت  13
 اصیلی    سوسن  (/ 2)ج 

 1398 مورخ
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مرکزی و مرکز اسههناد    تاریخی کتابخانه  اسههناد  فهرسههت  14
 تقوایی  (/ شیوا5)ج 

 1398 مورخ 

مرکزی و مرکز اسههناد    تاریخی کتابخانه  اسههناد  فهرسههت  15

 شعیبی یامح  (/ 7)ج 

 1398 مورخ

 1398 خانه کتاب  کاریکاتور و طنز/ مهران آشوریفهرست مطبوعات   16

های کمیاب دانشههگاه تهران موجودی  ها و مجلهوزنامهر 17
ی/  کتهابخهانهه مرکزی، مرکز اسهههنهاد و تهامین منهابع علم

 سیدفرید قاسمی  

 1398 مورخ

  خطی: نشههریه  هایبیسههت و یک گفتار درباره نسههخه 18

پانزدهم(/ رسههول بخانه مرکزی و مرکز اسههناد )دفتر کتا
 جعفریان

 1398 مورخ 

تاریخ شههفاهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه   19
 تهران/ هانی مظفری و آرش امجدی

 1399 مورخ

مرکزی و مرکز اسههناد    کتابخانه اسههناد تاریخی  فهرسههت  20
 سوسن اصیلی(/  3)ج 

 1399 مورخ

مرکزی و مرکز اسههناد    خی کتابخانهتاری  اسههناد  فهرسههت  21
 تقوایی   شیوا(/  6)ج 

 1399 مورخ

مرکزی و مرکز اسههناد    تاریخی کتابخانه  اسههناد  فهرسههت  22

 بهنام شیخی  (/ 9)ج 

 1399 مورخ

 مركزى ۀهاى خطى كتابخاننسخه ۀنشری .5-9

به منظور انتشههار فهرسههت  این نشههریه  هاى خطى اسههالمى،  با توجه به پراکندگى نسههخه 
هاى ایران و جهان و  هاى خطى فارسههى و عربى در کتابخانه هاى کوچک نسههخه وعه مجم 

هاى شهخصهى که امکان تدوین و چاپ فهرسهت مسهتقلى براى آنها وجود نداشهت،  کتابخانه 
 تأسیس شد و قرار بر این بود که سالى یک بار منتشر شود. 
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،  1339این نشهریه در سهال    ةشهمارنخسهتین  
دانهش مهحهمههدتهقهى  نهظهر  ایهرج  پهزیهر  و  ژوه 

مرکزى    ۀکتهابخهانه  ۀنشهههریه»افشهههار، بها نهام  
منتشهر شهد و از   «هاى خطىنسهخه ةدربار

،  «ههاى خطىنسهههخهه»چههارم بهه    ةشهههمهار
مرکزى دانشهههگاه تهران    ۀکتابخان  ۀنشهههری

دوازده دفتر از    1362تغییر نام داد. تا سهال  
گردید و سهپس انتشهار    این نشهریه منتشهر
جلهد    1388در سهههال    .آن متوقف شهههد

زدهم این نشریه منتشر شد و هم اکنون  سی
کتابخانه در صهدد اسهت انتشهار این نشهریه  

 را از سر بگیرد.
پیشهههنههاد چهاپ این نشهههریهه را ایرج 

پژوه در سهههال  افشهههار و محمدتقى دانش
اهلل صهههفها کهه در آن بهه دکتر ذبیح  1338

ویب  انتشهههارات و روابط دانشهههگاهى بود ارائه کردند و پس از تصههه ةهنگام رئیس ادار
ریاسهت وقت دانشهگاه با اهتمام دکتر صهفا در تأمین اعتبار چاپ آن، این نشهریه در سهال  

 قرار زیر منتشر شد: و دوازده دفتر آن به 1تأسیس گردید. 1339

دفتر   /1344دفتر چههارم:    /1342دفتر سهههوم:    /1340دفتر دوم:    /1339دفتر اول:   
  1348باسهتانشهناسهى ایران(/ دفتر شهشهم:  المللى هنر و)به یادگار کنگره بین  1346پنجم:  

اهلل همدانى(/  )به یادگار انعقاد مجلس علمى و تحقیقاتى درباره خواجه رشهیدالدین فضهل
دفتر یازدهم و   /1358دفتر دهم:    /1358دفتر نهم:   /1358دفتر هشهتم:   /1353دفتر هفتم: 

 

رج  یادداشههت ا ی(،  1353ه کتابخانه مرکزى دانشههگاه تهران، دفتر هفتم )یهاى خطى، نشههرنسههخه. 1
خ چاپ یده اما تاریذکر گرد 1340ه سهال یس نشهریتأسهن مأخذ سهال یافشهار در ابتداى مجله. در ا 

 است. 1339ه سال ین نشرین شماره ا ینخست

 خطی هاینشریۀ نسخه شمارۀ نخست .50یرتصو
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 .1398نزدهم:  ؛ دفتر پا1397دفتر چهاردهم:  ؛1387دفتر سیزدهم  /1362م: دوازده
( این نشهههریه زیر نظر ایرج افشهههار و محمدتقى  1340-1358دفتر اول تا هشهههتم )

پژوه انتشههار  ( تنها با نام دانش1358پژوه منتشههر گردید، سههپس دفتر نهم و دهم )دانش
( نام وى با نام اسهههماعیل حاکمى، ریاسهههت  1362)یازدهم و دوازدهم  یافت و در دفتر  

به (  1387)  دفتر سهیزدهمهمچنین    شهود.کز اسهناد، همراه مىمرکزى و مر  ۀوقت کتابخان
( زیر  1398( و پهانزدهم )1397همهت سهههیهد محمهدطبهاطبهایی بهبههانی، و دفتر چههاردهم )

 انتشار یافت.  ر رسول جعفریان نظ

ههاى موجود در ههاى مختلفى از نسهههخههدر دوازده دفتر این نشهههریهه فهرسهههت 
تلف ایران و جهان به چاپ رسهیده اسهت.  هاى شهخصهى و عمومى شههرهاى مخکتابخانه

پژوه اشهاره کنیم که در در اینجا شهایسهته اسهت به نقش مهم اسهتاد فقید محمدتقى دانش
هاى مطالعاتى و مأموریت از طرف دانشهگاه  با اسهتفاده از فرصهت  5513-5413هاى  سهال 

تهران و با همکارى وزارت فرهنگ و هنر، یا به طور شهههخصهههى به کشهههورهاى عراق  
نجف، بغداد، کربال(، عربسهتان سهعودى، افغانسهتان، پاکسهتان، هندوسهتان، آسهیاى مرکزى،  )

لمان و انگلسهتان، هلند و آمریکا  گرجسهتان، تاجیکسهتان، قفقاز، روسهیه، ترکیه، فرانسهه، آ
هاى خطى فارسهى و عربى موجود  هاى نسهخهسهفر کرد و به بررسهى و شهناخت مجموعه

ها هزار  پرداخت. حاصل این سفرها و تحقیقات فهرست دههاى این کشورها در کتابخانه
ههاى آسهههیها، اروپها و نسهههخهه خطى فهارسهههى، عربى، اردو و پشهههتو موجود در کتهابخهانهه

فهرسهت    .(16-1:  1358،  پژوهدانش)  که در این نشهریه به چاپ رسهیده اسهت  مریکاسهتآ
 . در دفتر سیزدهم به چاپ رسید  کامل همه مجلدات نشریه

بیسهت و  و دفتر پانزدهم شهامل  بیسهت و شهش گفتار  این نشهریه شهامل   دفتر چهاردهم
 است. خطی  هاییک گفتار درباره نسخه

 رسانی دانشگاهیو اطالع  كتابدارىتحقیقات    ۀنشری .6-9

پژوهشههى در   - ی  اى علم نشههریه   رسههانی دانشههگاهی نشههریه تحقیقات کتابداری و اطالع 
و اکنون به صههورت فصههلنامه  سههانى اسههت  ر شههناسههى، کتابدارى و اطالع تحقیقات کتاب 
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شهههود و در سهههامهانهۀ نشهههر مجالت علمی دانشهههگهاه تهران  الکترونیکی منتشهههر می 
 (https://journals.ut.ac.ir .به صورت رایگان قابل دسترسی است ) 

رسهانی در کشهور و  فرهنگ علوم کتابداری و اطالع  ۀارتقا و توسهعاین نشهریه   هدف
همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دسههتاوردهای تازه  آوردن منابع تخصههصههی و فراهم

 است.المللی علمی در سطوح ملی و بین
 ، زیر نظر ایرج افشهار،  کتابداریبا عنوان    1345این نشهریه در سهال   ةنخسهتین شهمار

رسهههانی  بهه »تحقیقهات کتهابهداری و اطالع  1389، امها این عنوان در سهههال  انتشهههار یهافهت
 دانشگاهی« تغییر یافت.

( با شهمارة پیاپی به چاپ رسهید، سهپس از تابسهتان 59)شهمارة   1391مجله تا بهار   این
مجله در تابسهتان   46دورة   2وره به چاپ رسهید و شهمارة  این سهال براسهاس شهمارة د

  1396آن در پاییز    50دورة   4بدون شهمارة پیاپی منتشهرگردید، تاکنون که شهمارة    1391
 شماره از این نشریه انتشار یافته است. 70تاکنون  مجموع   به چاپ رسیده است. در

، پس از کسهب امتیاز  1389نشهریه از سهال  
پژوهشهی، به صهورت نسهخه کاغذی   -  علمی

،  1393و الکترونیکی منتشهر شهد. اما از سهال  
معهاونهت پژوهشهههی    مطهابق دسهههتورالعمهل

دانشهگاه تهران، نسهخۀ کاغذی حذف گردید  
فقط به صهورت   48و شهمارة نخسهت دورة  

و در سهامانه نشهر   رونیکی منتشهر گردیدالکت
بهه آدرسمجالت   تهران،  دانشهههگهاه   علمی 

https://jlib.ut.ac.ir .قابل دسهترسهی اسهت ،
دوره از این نشههریه انتشههار یافته   54تاکنون  
 (.1399)بهار    است

ها فعالیت این نشههریه افراد  در طول سههال 
 كتابداری ۀنشری نخست ۀشمار .51 یرتصومدیر، مدیرمسوول و سردبیر  بسیاری در سمت  

https://jlib.ut.ac.ir/
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مرکزى و    ۀ بهه بعهد رئیس وقهت کتهابخهانه(  1378ام ) سهههی از دفتر  انهد، امها  مجلهه فعهالیهت کرده 
(  48)دورة    1393همچنین از سهال   . ی مجله را بر عهده دارد مدیر مسهوول سهمت مرکز اسهناد 

مدیر    علمی و   هیات نیا، عضو ه بر عهدة خانم دکتر فاطمه فهیم تاکنون سمت سردبیری مجل 
 است.   مدیریت دانشگاه تهران  شناسی دانشکدة  گروه علم اطالعات و دانش 

دیگر مقاالت را به صهورت دسهتی دریافت نکرد و نویسهندگان    1389نشهریه از سهال  
(  https://jlib.ut.ac.irبهایسهههت فهایهل الکترونیکی مقهالهه خود را در سهههامهانهۀ مجلهه )می

( به بعد 1376)بهار    26های مجله از شهمارة رهبارگذاری کنند. در این سهامانه کلیۀ شهما
 در دسترس قرار دارد.

هاى کتابخانه  هاى ارزشهههمند این نشهههریه درج اخبار و گزارش فعالیتیکى از جنبه
  ۀ ش تاریخچ هاى گذشههته اسههت که اکنون تنها مرجع موجود براى نگارمرکزى در سههال 

 اند:روند. برخى از این مطالب عبارتکتابخانه به شمار مى

در دفتر   1347اخبار در دفتر دوم؛ گزارش کتابخانه مرکزى و مرکز اسههناد در سههال   
در   1353در دفتر چهارم؛ گزارش سهال    1351و    1350،  1349،  1348سهوم؛ گزارش سهال  

در دفتر نهم؛    1360و   1359سهال  در دفتر شهشهم؛ گزارش    1354دفتر پنجم؛ گزارش سهال  
 هاردهم.تر چفدر د 1367و  1366گزارش سال  

همراه بوده  و تغییراتی    هاو نشههیب  فعالیت خود با فرازها  سههال در طول  این نشههریه  
مدیرمسهوول،   وهاى موضهوعى، مدیر نشهر، سهردبیر  اسهت، از جمله تغییر نام نشهریه، زمینه

تأخیر طوالنى در انتشهار و حتى توقف، و انتشهار پس از موعد چند دفتر در یک مجلد و 
 کنیم:ها و تغییرات نشریه اشاره میخی ویژگی. در زیر به برغیره

( جزو سهلسهله  1376بیسهت و چهارم )  ةچهارم تا شهمار  ةاین نشهریه از شهمار  انتشاار:
شهد و از آن پس در مؤسهسهه انتشارات  اد مننتشهر مىمرکزى و مرکز اسهن  ۀانتشهارات کتابخان

   .فتیاو چاپ دانشگاه تهران انتشار مى
تغییر    «کتابدارى  ۀنام» به صورت  در دفتر دهم  «کتابدارى» عنوان  1364درسال  عنوان:

که عنوان    1389، تا سهال  انتشهار یافت  قبلی  عنوانبا همان باز در دفترهاى بعدى    اماکرد. 
 رسانی دانشگاهی« شد. بداری و اطالعآن »تحقیقات کتا
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در کمیسهیون نشهریات علمى وزارت فرهنگ و    20/2/1376در تاریخ    :امتیاز نشاریه
  ة شهود و داراى شهمارادغام مى  کتابدارى  ۀدر نشهری هاى خطىنسهخه  ۀنشهری  ،وزش عالىآم

بهه این ترتیهب در   و  گرددو مجوز اعتبهار علمى مى  1026-1338المللى:  اسهههتهانهدارد بین
و   24گیرد. تهاریخ تجهدیهد اعتبهار علمى از دفتر  المللى قرار مىردیف نشهههریهات معتبر بین

 د.شومىدرج یه  نشر ۀشناسنامدر ( 1376) 25

ترویجى را از وزارت  -  این نشهریه امتیاز نشهریات علمى  ، 5/3/1376سهپس در تاریخ  
(  1379کند و نخسهتین بار در دفتر سهى و چهارم )تحقیقات و فناورى دریافت مىعلوم،  
نشهریه    ۀ، و تاریخ تصهویب آن در شهناسهنام3/2910/175ترویجى،    -میامتیاز عل  ةشهمار

 د.گرددرج مى

وزارت علوم، تحقیقهات و فنهاورى اعتبهار    15/2/1380مورخ    ۀار دیگر در جلسهههبه 
(،  1380شهود و از شهماره سهى و شهشهم )تجدید مى  کتابدارى  ۀترویجى نشهری -  علمى
 د.شونشریه درج مى  ۀرویجى و تاریخ آن در شناسنامت  -تجدید اعتبار علمى  ةشمار

امتیاز    ، تحقیقات و فناورىدر جلسهۀ کمیسهیون نشهریات وزارت علوم  1389در سهال  
م »نشریۀ تحقیقات  پژوهشی به این نشریه اعطا شد و از همین سال با نا  -نشریات علمی 

 رسانی دانشگاهی« به ادامۀ فعالیت پرداخت.  کتابداری و اطالع
منتشههر   1374این نشههریه که در یک مجلد در سههال    32-12ر دفتر  د  :مقاالت  یۀنما

هاى عام  فهرسهت ۀاسهت. این نمایه به گونبه چاپ رسهیده  سهتم دفتر اول تا بی  ۀشهد، نمای
تهیه شههده اسههت و نویسههنده، مترجم، عنوان و موضههوع به ترتیب الفبایى در کنار هم 

 اند.گرفته قرار
، نمایۀ شهمارة اول تا پنجاه به کوشهش پریسها  1388سهپس در دفتر پنجاهم، در سهال  

بخش، شههامل فهرسههت مندرجات، نمایۀ  رضههایی منتشههر گردید. این نمایه در چهار کرم
:  1388رضههایی،  مایه پدیدآورندگان، و نمایۀ موضههوعی تهیه شههده اسههت )کرمعنوان، ن

165-249.) 
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 خبرنامه  .7-9

مرکزى و مرکز    ۀداخلى کتهابخهانه  ۀخبرنهامه
موضههوعى آموزشههى،    ۀناسههناد، با زمی
  1379از شههریور    ،رسهانىخبرى و اطالع
ک بهار بهه هر دو مهاه یه 1383تها اسهههفنهد  
 28و در طول این مدت    دیرسهچاپ مى

چاپ    شهماره از این خبرنامه منتشهر شهد.
های روابط عمومی  این نشهریه از فعالیت
 کتابخانه بوده است. 

این نشهریه ضهمن اعالم اخبار داخلى 
ههاى کتهابخهانهه )کتهاب، نشهههریهه و تهازهو  

ههاى مختلف  نهامهه( بهه معرفى بخشپهایهان
کهتههابهخهها  ۀکهتههابهخههانهه هههاى  نهههمهرکهزى، 
دانشهگاه و   ۀها و واحدهاى تابعدانشهکده

کتابدارى    ةاى مطالب مربوم به حوزپاره
 .ختپردارسانى مىو اطالع

 

و  كتابخانۀ مركزی ۀخبرنام .52 یرتصو
 اسناد مركز
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 ه كتابخان ۀندیآ

 
 

ها  ها و اقدامات مدیران سازمان ریزیبرنامه  ها،اتخاذ سیاست برایانداز آینده  داشتن چشم
  کتابخانه مدیران  آینده مطلوب ضهروری اسهت.  اهمیت بسهیاری دارد و برای دسهتیابی به 

خود جامعه مخاطبان    ، اقتصهادی و فناوریبا توجه به درك نیازهای اجتماعینیز    مرکزی
اران کارشهههناس و پردازند و با اتکا بر همکمی  ی الزمها و ابزارهاروششهههناسهههایی  به 

   کنند.تالش می  بهتر و کارآمدتر  ایآیندهمتخصص کتابخانه برای تحقق  
اطالعات و    فناوریاطالعات در دنیای معاصههر، توسههعه گسههترده رشههد فزایندة  اما  

ها و سهیاسهتگذاریمدیران را در  ها،  ارتباطات و به تبع آن تغییر نیازهای کاربران کتابخانه
 ت.مواجه ساخته اس  های متعددیو چالش  مسائل بابردها  و راه  هاریزیبرنامه

اصهههلی  توان بها توجهه بهه کهارکردههای  را میمرکزی  ههای کتهابخهانهه  هها و برنهامههطرح
اشهاعه اطالعات و به شهرح  و   حفاظتهی،  ندآوری، سهازماکتابخانه، در چهار مقولۀ فراهم

 زیر ارائه کرد:

 آوریفراهم .1-10

 توسعۀ مجموعه  .1-1-10

مرکزی همواره بها    کتهابخهانهه مجموعهه اسهههت.    ۀ ترین عهامهل تهاثیرگهذار در توسهههعهبودجهه مهم 
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هایی  که درحال حاضهر کتاب بودجه برای خرید کتاب مواجه بوده اسهت، به ویژه آن کمبود 
هسههتند و به همین دلیل  2000شههوند اغلب دارای تیراژ زیر که به بازار نشههر عرضههه می 
تواند به علت کمبود بودجۀ خرید  شهوند و کتابخانه هم نمی مشهمول قانون واسهپاری نمی 

قهاتی و مهم هسهههتنهد تهیهه کنهد. در نتیجهه کتهابخهانهه بها فقر  ب تحقی هها را کهه اغلهاین نوع کتهاب 
روبرو است. رفع این کمبود و جذب بودجۀ   ، به خصوص منابع التین و عربی  ، منابع جدید 

 کتابخانه مرکزی است. های  خرید کتاب از جمله برنامه 

 موقوفات   گسترش  .2-1-10

  کتابخانه  واقع   در .  اسهت   مرکزی   کتابخانه   اصهلی   اهداف  از  یکی   کتاب  وقف   به   افراد   تشهویق 
  فراهم  اههدا و وقف   طریق   از   هها کتهاب  این   از   بخشهههی   و   دارد   نیهاز   کتهاب  بهه   چیز   هر  از   بیش 
 راه به   همواره چشههم   کتابخانه   اسههت و   گرفته   صههورت   هایی تالش   زمینه  این  شههود. در می 
 .ند بیفزای   کتابخانه  این   غنای   به  خود   های کتابخانه  وقف اهدا و   با  که   است اندیشانی  نیک 

 منابع الکترونیکی  توسعۀ .3-1-10

ترین عامل برای ایجهاد یک کتهابخهانه دیجیتهال  مهم منهابع الکترونیکی  ای از داشهههتن مجموعه 
کتابخانه مرکزی، با توجه به نیازهای کاربران، تهیه منابع الکترونیکی  اسهت. در حال حاضهر  
منابع خود را، شهامل نسهخ سهازی  های خود قرار داده اسهت و دیجیتال را در اولویت برنامه 
های چاپی  سهازی نشهریات و کتاب ها را به اتمام رسهانده و دیجیتال نامه ن خطی، اسهناد و پایا 

  های چاپی کتاب  محتوای  تبدیل در  کتابخانه  بدیهی اسهت .  دهد به طور مسهتمر انجام می را 
  تهیه   االیب  مختلف مانند هزینه  و عوامل  کندمی عمل  تأمل و  حسههاسههیت با  دیجیتالی به

 گیرد.مؤلف را در نظر می حق وضعیت و  دیجیتالی  مواد

  بسهیار فعال   گذشهته،   سهالیان  طی   های اطالعاتی علمی، زمینۀ پایگاه  کتابخانه در   همچنین 
  هایهزینه  صهرف  با  را   شهده   شهناخته   علمی   های پایگاه  از   شهماری   ها، دشهواری  همه  با   و   بوده 
  و   داشههت   خواهد   ادامه   رویه  این  و  اسههت  داده   قرار   دانشههجویان   اختیار  در   مالحظه  قابل 

 یابد.   توسعه   امیدواریم 



 273 /آیندۀ كتابخانه  : 10فصل 

 دهی سازمان .2-10

همگام با رسهانی  اطالعهای  ها و سهیسهتمکتابخانهالزم اسهت که  در عصهر انفجار اطالعات،  

عالوه بر تولیهد اطالعهات،    زیرا  کننهد،پهذیر  اطالعهات را دسهههترس  بتواننهدتولیهد اطالعهات  

نقش اسهاسهی دارد. جانبه کشهور  توسهعه همهدر ترویج علوم و  ت کهسههابخش آنانتقال اثر

و   زماندهی منابع کتابخانهسههابنابراین کتابخانه مرکزی فعالیت مسههتمر خود را در زمینه  

 دهد.ادامه می  طریق سیستم کتابخانه ترین زمان ازدر کوتاه  پذیر ساختن آنهادسترس

 جیتالسازماندهی اطالعات در كتابخانه دی .1-2-10

دیجیتال، سازماندهی و پردازش اطالعات  افزایش روز افزون حجم اطالعات  باتوجه به  

ههای کتهابخهانهه اسهههت کهه بها مشهههکالت و  ترین برنهامهه هم از م در کتهابخهانهه دیجیتهال یکی  

 هایی همراه است. چالش 

 توسعه آذرسا  .2-2-10

وقت   یرمد، انیجعفردکتر رسهول    یتلوومسه  یروزها  یناز نخسهت  سهامانه آذرسهاایجاد  

با   یمو سهال و نآغاز شهد و مراحل اسهتقرار آن در طول د  1396در سهال  مرکزی،  کتابخانه  

تالش همکاران کتابخانه مرکزی و واحد فناوری اطالعات و فضههای مجازی دانشههگاه با 

  ی ها کتاب  یتمام  یشههناختاطالعات کتابکار تبدیل و انتقال  اکنون  جدیت دنبال شههد.  

بخش  ت و شهههده اسههه  انجامبرنامه   ینپنجاه کتابخانه دانشهههگاه در ااز   یشموجود در ب

 به کار کرده است.  آغاز یزآن ن  یجیتال د

  کند. در مرحله نخسهت، آذرسها را پیگیری میمراحل توسهعه  در حال حاضهر کتابخانه  

  ی دانشهگاه علوم پزشهک   بخانهکتاو  دانشهگاه تهران    یهاکتابخانهدر یکپارچه شهدن جسهتجو  

  کشههور از نظر   یدانشههگاه  یهاتابخانهک  یتمامدر مرحله بعد، اتصههال    ،و  در نظر اسههت

  در برنامه را ها  یهمکار  یرسههها  سهههپس(، و MeteData)های کتابشهههناختی منابع  فراداده 

 خواهیم داشت.
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هوشهمند در آذرسها   یهااز جمله اسهتفاده از سهامانه  یگر،د  یهاتوسهعه ین،عالوه بر ا

فراهم   یها و حتداده یناز ا ینهبه  هواند در جهت اسهتفادت یتوسهعه م  یندنبال شهود. ا  یدبا

  یعی مشابه باشد. طب  یهایتشده و فعال  یبارگذار  یهادر متن کتاب جستجوکردن امکان  

افزار  مهندسهان نرم  یزاز کتابداران برجسهته و ن یگروه  یبا همکار  یدکار با یناسهت که ا

 .یردصورت گ

 و نگهداریحفاظت  .3-10

مسهههوولیهت مهمی در حفهاظهت و   ههاهها و آرشهههیوزی مهاننهد دیگر کتهابخهانههمرک  کتهابخهانهه
های با نه تنها سهههرمایهرد که  داآثار مکتوب و غیرمکتوب محفوظ در کتابخانه  نگهداری  
محسهوب  و هویت تمدنی کشهور هسهتند، بلکه میراث فرهنگی یک ملت  کتابخانه  ارزش  
سههاختمان  حفاظت  و امنیتی و  یمنید. تجهیز سههاختمان کتابخانه به تمهیدات اشههونمی

رسهههان محیطی، شهههیمیایی، بیولوژیکی، در برابر عوامل آسهههیب و مجموعه آن  کتابخانه
ههای مختلف مهدیریتی  در دوره   تهاکنون   کهه   اقهدامهاتی   همهه بهاوجود   انسهههانی و بالیهای طبیعی

های حفاظت کتابخانه  برنامه مواجه اسهت و    بسهیاری   مشهکالت با    هنوز انجام شهده اسهت،  
 شود:  ان پیگیری می همچن 

 حریق  سیستم اطفای  .1-3-10

اسهت و  در زمینۀ حفاظت از منابع    کتابخانه   مسهولۀ   ترین مهم   حریق   اطفای   سهیسهتم   اندازی راه 
  معرض را در   کتابخانه   آنها  از   اسهتفاده   امکان   عدم   و  قدیمی   تجیهزات   افتادن   کار  از   سهفانه متا 

 است.   داده   قرار  جدی   خطر 
بودجه    1397پیگیری مدیران کتابخانه، سرانجام در خرداد ماه ها تالش و پس از سال 
اندازی سهیسهتم اعالم و اطفای حریق کتابخانه اختصهاص داده شهد و در دی  الزم برای راه

هنوز نصههب و سههیسههتم اعالم حریق نصههب شههد، اما سههیسههتم اطفای حریق   1398ماه  
خانه اسههت و حل آن ترین مسههولۀ کتابمهم  بنابراین همچنان اندازی نشههده اسههت؛راه

  طلبد.  مساعدت و یاری همۀ مدیران دانشگاه را می
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 تأسیسات  نوسازی  .2-3-10

تجهیزات نور   مخازن،  داخل   تهویۀ   های مانند دسهتگاه   کتابخانه،   تأسهیسهات   نوسهازی   به   توجه 
بر مجموعۀ مواد   را   ناپذیری جبران   های آسهههیب   ، فرسهههودگی  دلیل   به  رطوبت، که   و تنظیم 

های  کنند از برنامههای خطی، وارد می ها و نسخه خانه، به ویژه اسهناد، عکس موجود در کتاب 
  زمینهه  این   در   دانشهههگهاه   محترم   مسهههووالن   مهم و ضهههروری کتهابخهانهه اسهههت. امیهدواریم 

 . دهند و بودجۀ الزم را تأمین کنند   انجام  را   های الزم حمایت 

 های خطی اندازی آزمایشگاه نسخه راه . 3-3-10

های خطی، از کاغذ گرفته تا ه شههناسههایی مواد به کار رفته در نسههخه آزمایشههگا این  در  
های نسههخه شههناسههایی  برداری آسههیب شههود و با نمونه انجام می ها و حتی جلدها  دانه رنگ 
ه جنبۀ شهود. این آزمایشهگا نوع و مراحل مرمت نسهخه تعیین می   ، گردد و براسهاس آن می 

ههای خطی کهه امکهان خروج آنهها از نسهههخهه   تحقیقهاتی نیز دارد و وجود آن در کنهار گنجینهۀ 
شهناسهی را را های مختلف کاغذشهناسهی و مرکب مجموعه وجود ندارد امکان انجام آزمایش 

 کند.  فراهم می 
  و  مردمی  ههایکمهک  بها  انهدازی این آزمهایشهههگهاه نیهاز بهه بودجهۀ کهافی دارد کهه تنههاراه
 .است  پذیرو متولیان فرهنگی کشور امکان  دانشگاه  مسووالن  توجه

 های فناوری اطالعات  ارتقای تجهیزات و زیرساخت   .4-3-10

ههای  اتی و نسهههخهه منهابع اطالعهو روزافزون  توجهه بهه حجم گسهههترده    بها کتهابخهانهه مرکزی،  
نیاز    خود   منابع دیجیتال سهازی، پشهتیبانی و به روزرسهانی  ، به منظور ذخیره الکترونیکی منابع 

و تجهیزات الکترونیکی خود دارد، از جملهه   ههای امنیتی و ارتبهاطی تقویهت زیرسهههاخهت  بهه 
 داشتن یک سرور مرکزی مناسب برای کتابخانه مرکزی ضروری است. 

  یز و ن  دانشهگاه  یمجاز  یفضهاو مرکز فناوری اطالعات  موجود در   یسهرورها  مسهلماً
کتابخانه را ندارد.    یبرا  یمجاز  یتوسهعه فضها  یشگنجا  یکتابخانه مرکز  چکسهرور کو

برای ذخیره، پردازش و توزیع مقادیر  بزرگ    (Data Centerرکز داده )یک م  دانشههگاه به
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راهم  در این زمینه ف  ترو جدی  یشهترب  یهایتانجام فعال  یبرا  ینهزمتا  دارد   یازنعظیم داده 
 .شود

بر بتوانهد    منهاسهههب  یمهال  ههاییهتحمهابرخورداری از  کتهابخهانهه انتظهار دارد بها  همچنین  
را  توسهههعه کتابخانه دیجیتال    و کار  یفزایدها ببخود جهت اسهههکن کردن کتا  یزاتتجه
 ببرد.   یشپ

 اشاعۀ اطالعات .4-10

محسوب    رسانی ترین خدمات هر کتابخانه و مرکز اطالع ترین و مهم اطالعات ارزنده   ۀ اشاع 
خدمات خود  شههود. در این راسههتا مدیران کتابخانۀ مرکزی در جهت ارائۀ هر چه بهتر می 
 رند:   هایی دا برنامه   ها و طرح 

 دیجیتال   كتابخانه توسعۀ .1-4-10

منظور ایجاد دسهترسهی مسهتقیم   هبکتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد  کتابخانه دیجیتال  سهامانه  
این  ایجاد شهههد.  به اطالعات و منابع اطالعاتی بدون حضهههور فیزیکی    کاربران کتابخانه

نسهخه خطی،  مل  شهاشهده  دیجیتال بیش از صهد هزار رکورد دارای  درحال حاضهر  سهامانه  
در دسهترس کاربران قرار    اسهت کهکتاب  نامه و ، پایانسهند، عکس، نشهریهچاپ سهنگی، 

 دارد.
برای   الکترونیکیکتابخانه مرکزی  منابع  تهیه  و دیجیتال    ، به جز اسکنگردآوری و 

ها  مبادله با سایر مراکز و کتابخانهو نیز  خریداری منابع دیجیتال  منابع خود، از طریق    کردن

  یجیتالی منابع د  دریافتو    های دیگراستفاده از سامانهامیدوار است امکان  کند و  دام میاق
 فراهم شود.   یزن ،هاداده ینا یساز ینهداخل و خارج از کشور، و به

بهاالی ایجهاد کتهابخهانهه دیجیتهال و موانع مهالی موجود، عهدم وجود    تهامین هزینهۀ نسهههبتهاً
  یروهای ن وافزار  نرممتخصهصهان  و ان توانا  تابدارکامکان جذب  عدم  های الزم،  زیرسهاخت
از جمله موانع توسههعه کتابخانه دیجیتال اسههت و غلبه بر آنها از   جهت اسههکن ورزیده

 اهداف آتی کتابخانه است.
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   خش دیجیتال نرم افزار آذرسااندازی براه. 2-4-10

انجام شده است   نیز ساسامانه آذرقدیمی در   یچاپ  یهاکتاب  یبارگذار  1399از مهر ماه 

صههد   هچندان دور به ن یندهدر آ  شههود و امیدواریمو روز به روز بر تعداد آنها افزوده می

جهت    ینظام حقوق یکبدیهی اسههت این کار براسههاس  چند برابر برسههد.   یهزار و حت

 شود.یحفظ حقوق مولف، مترجم و ناشر انجام م

، عالوه بر سهامانه  هانامهانیپا  یو تمام  هاعکسهمچنین الزم اسهت مجموعه اسهناد،  

 قرار داده شود.  یزآذرسا نسامانه  در  کتابخانه دیجیتال )آریان(

 دوران كرونا مجازی در خدمات گسترش . 3-4-10

هها از جملهه اولین مراکزی بودنهد کهه بهه کتهابخهانهه  ،جههانبها فراگیر شهههدن بیمهاری کرونها در 

، لزوم  ه خدمات حضهوری به کاربرانعدم امکان ارائ  .تعطیل شهدندپرمخاطره بودن دلیل 

برای مصهههون ماندن از ابتال به   ،و نظیر آن  ماندنقرنطینه   مانند دراسهههتفاده از راهکاری  

توسههعه خدمات مجازی    دسههترسههی اعضهها به منابع کتابخانهمحدود شههدن  و  ویروس،

 . بخشید  را بیش از پیش ضرورتها  کتابخانه

و تا حد امکان   سهبت به قبل گسهترش دادخدمات مجازیِ خود را ن  مرکزیکتابخانه  

براسهاس شهرح  کتابخانه مرکزی   .های خود را در این حوزه ارتقا دهدتالش دارد فعالیت

در جهت رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضای  اهداف و وظایف خود 

را  شههتاب در گسههترش این خدمات  نیاز به هیات علمی دانشههگاه و دیگر کاربران خود 

 کند.  احساس مییش از پیش  ب

های الکترونیک برای  تهیه و ارسههال مسههتمر کتابکتابخانه مرکزی در این دوره در 

 فعالیت جدی داشته اشت.های مختلف  رسانای کتابخانه و دیگر مخاطبان در پیاماعض

و فراهم کردن   یکیالکترون  یههایهلموجود در کتهابخهانهه بهه فها  یمنهابع چهاپ  یتمهام  دیهلتبه

نکته  از اهداف کتابخانه مرکزی در آینده اسهههت.  پژوهشهههگران    یارسهههال آنها برا  ینهزم

ها با سههازی کتابخانهکه گسههترش روند دیجیتال   توجه در این میان، چالشههی اسههتقابل
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ها و ارائه فایل  در اسههکن کتاباسههت که  بدیهی    ت.پیدا کرده اسهه  حق مولفمسههاله  

 .ضروری است  یموارد حقوقدیجیتال آنها رعایت  
اسهت که   یاز جمله اقدامات   هانامهیانثبت پا  یبرا  یانآمد دانشهجوواز رفت  یریجلوگ

و مرکز    ییمعاونت دانشهجو  یهمراه ابامیدواریم  و   شهودمی  چندین ماه اسهت که پیگیری
  یی الزم نباشهد دانشجو  یگرو دفناوری اطالعات و فضهای مجازی دانشهگاه به نتیجه برسهد  

 به کتابخانه مراجعه کند.  

 كتابخانه  فضای  گسترش .3-4-10

توسهعه فضهای  همچنان  با وجود امکاتاتی که خدمات مجازی به وجود آورده اسهت اما  
بوده مطرح  همواره   2کتابخانه شهماره    یسبح  تأسهفیزیکی کتابخانه مد نظر قرار دارد و 

 . تردید باید پیگیری شوداست که بی
همواره   آنهها   مطهالعهه برای   ای فضههه  محهدودیهت   و   دانشهههجویهان   تعهداد   روزافزون   افزایش 
  ایجاد  کتابخانه   مدیریت  مهم   های دغدغه  از  یکی . اسهت   آورده   وجود  به  را   زیادی  مشهکالت 
کتابخانه   ضهروری   های برنامه  از  یکی   امر  این .  اسهت   دانشهجویان   مطالعۀ   برای   مناسهب   فضهای 
به طور جدی و مسههتمر در پی ایجاد فضههای مناسههب در محل    کتابخانه   و مدیریت   اسههت 

 تابخانه یا خارج از آن است.  ک 

   ی موزه مجاز .4-4-10

آن   دیبااست که   یگرید  یاز کارها یکیکتابخانه    یموزه مجاز  یجادا  یبراای  برنامه  یهته
 را دنبال کرد.
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 1350ساختمان كتابخانه مركزی،  .54تصویر 

 40 ۀده ،ی و مركز اسنادمركز هكتابخان ساخت حال در ساختمان. 53 یرتصو
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 اكبر دهخدا. سردیس علی81تصویر 
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 .16-1، ص  8، ش کتابداریهای خطی«، فهرست نسخهشوروی، گزارش و 

گذاران صهنعت سهیمان و  مهندس سهالور از پایه(.  1389دانشهگاه علم و صهنعت ایران ) •
 .http://www.iust.ac.ir/content/18788. قند کشور درگذشت

 .https://profile.ut.ac.ir/~aafkhami . 1399  نما. علی افخمی، دانشگاه تهران. رخ  •

 https://profile.ut.ac.ir/fa/~pourezzat  . 1399اصغر پورعزت، نما. علی دانشگاه تهران. رخ  •

http://jamilicharity.com/
http://www.iust.ac.ir/content/18788
https://profile.ut.ac.ir/~aafkhami
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 .https://profile.ut.ac.ir/~aenayati..  1399اکبر عنایتی،  نما. علیدانشگاه تهران. رخ •

 .https://profile.ut.ac.ir/~fahimnia. 1399نیا.  نما. فاطمه فهیمخدانشگاه تهران. ر •
 .https://profile.ut.ac.ir/~ziaee. 1399نما. محمدصادق ضیایی، دانشگاه تهران. رخ •

افزار  های دانشهههگاه تهران در نرمهسهههازماندهی منابع کتابخان. لیزنا.  1398درخوش،  •
 https://www.lisna.ir/library/item/317  .جدید

،  کتابدارى ، «بندى کنگرهنشههانه براى دین اسههالم در طبقه»  (.1348)  دوسههتدار، یحیى •
 .212-092 صص(، 1348دفتر سوم )

اصهغر پورعزت،  دکتر علی -بان سهیاسهتگذاری ایران. معرفی اسهاتید مدیریت دولتی دیده  •
1397  .http://ipwna.ir/pourezzat . 

،  ، دفتر پنجمکتهابهدارى  (.1354« )راهنمهاى بخش مراجعهات کتهابخهانهه و مرکز اسهههنهاد» •
 .71-57ص  ص

 .تهران: طرح نو  ی.رازیحکمت ش اصغریعل (.1385)، منصور  ییرستگار فسا •
مرکزى و مرکز    ۀکتابخان  1353گزارش سههال  »  (.1354)  اهللروشههنى زعفرانلو، قدرت •

 )مکرر(. 371ص،  ، دفتر پنجمکتابدارى  «.اسناد دانشگاه تهران

مرکزى و مرکز    ۀشهمسهى( کتابخان  1354)  2534گزارش سهال  »  (.1355) ------- •
 .233-187ص  صدفتر ششم،   .کتابدارى  «اسناد دانشگاه تهران

رایش  ی(. و1383عیل حاکمی واال )اسهمانامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر  زندگی •
 و تنظیم امید قنبری، تهران: انجمن آثار ومفاخر فرهنگی.

 .202-193 صصدفتر دوم،  .کتابدارى (.1347« )ساختمان کتابخانه مرکزى» •
.  کلکخاطراتی از تأسهیس کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تهران«.  (. »1376سهتوده، منوچهر) •

 .412 – 407ص ص. 86و  85ش  
ی اسهتاد دکتر حسهن تاجبخش.  نامهپزشهکان جوان. زندگی-(. دام1389ید )سهیری، سهع •

64pezeshki.blogfa.com/post/-http://www.dam 

 https://www.payamlib.comرسانی حنان شرکت کتابداری و اطالع •
مهدوی، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی،  دکتر یحیی    کتابخانۀ وقفی  (.1397شهیوا، زهرا ) •

  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران . نشریه دانشگاه تهرانتأمین منابع علمی مرکز اسناد و  
؛  940-875های خطی(. دفتر چهاردهم، صهص  )بیسهت و شهش گفتار درباره نسهخه

مرکزی و یحیی مهدوی محفوظ در کتابخانه  مجموعه دکتر (.  1398شهیوا، زهرا )نیز: 

https://profile.ut.ac.ir/~ziaee
http://ipwna.ir/pourezzat
http://www.dam-pezeshki.blogfa.com/post/64
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 .208-163، صص130مرکز اسناد. بخارا. ش 
مرکزى و مرکز    ۀکتابخان  60و   59گزارش سههال  »  (.1361)  مرادنسههب، ولىصههادقى •

 .231-205  صص، دفتر نهم، کتابدارى  «.اسناد دانشگاه تهران
 .3-1ص ص،  ، دفتر اول کتابدارى «.مقدمه» (.1345)  الح، جهانشاهص •
تهران:  . 2  جال سهیاسهی و نظامی معاصهر ایران. جشهرح حال ر  (.1380)  باقر  عاقلی، •

 علم، گفتار.

المعهارف . دایرهههای تهأمین منهابع علمی ایرانکنسهههرسهههیوم(.  1397عمرانی، ابراهیم ) •
 انی آنالین.رسکتابداری و اطالع

کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد دانشههگاه تهران: وضههعیت (.  1389نیا، فاطمه )فهیم •
نیها(. کتهاب مهاه  ههای آینهده )گفهت و گوی داریوش مطلبی بها فهاطمهه فهیمکنونی و برنهامهه
 .91-84، ص  1، ش  14کلیات. س  

.  «نو مرکز اسهههناد دانشهههگاه تهرا  یمرکز  ۀکتابخان»  (.1385)  رضهههایی، پریسهههاکرم •
  تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.   .یو اطالع رسان  یالمعارف کتابداررهیدا

 . 1378-1384ص صجلد دوم: 
تحقیقات  (. »نمایۀ پنجاه شهمارة نشهریه کتابداری از آغاز تا اکنون«. 1388) ------- •

 .249-165 صص. 50. ش43. سرسانی دانشگاهیکتابداری و اطالع

و مرکز اسناد    یدر کتابخانه مرکز  یسینف ید(. »مجموعه سع1390)  یساپر  رضایی،کرم •
 .332-316. صص82دانشگاه تهران«. بخارا. ش

دانشهههنامه  . ی«منابع علم  نیمرکز اسهههناد و تام  ،یکتابخانه مرکز( »1392) ------- •
 .190-186ص ص :17ج تهران: دایره المعارف بزرگ اسالمی.  .  جهان اسالم

افشهههار و تجلیل از مشهههاهیر در کتابخانۀ مرکزی و مرکز  (. »ایرج 1394) ------- •
، به کوشهش احسهان شهکرالهی و غالمرضها  فرزانه ایران مداراسهناد دانشهگاه تهران«.  

 .187-179ص صامیرخانی. تهران: خانه کتاب.  
(. بانک اطالعاتی جامع اموال  1392اکبر و پیروی سههرشههته، علی )کوشههامنش، علی •

 . تهران: دانشگاه تهران.2چه تهران.  غیرمنقول دانشگا
«  1367مهاههه اول سهههال    9مرکزى و مرکز اسهههنهاد در    ۀگزارش فعهالیتههاى کتهابخهانه» •

 .107-99  صصدفتر چهاردهم،  .کتابدارى(. 1368)
  ، کتابدارى   (.1352« )1348مرکزى و مرکز اسههناد مربوم به سههال    ۀگزارش کتابخان» •

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/کنسرسیوم%20های%20تأمین%20منابع%20علمی%20ایران.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/کنسرسیوم%20های%20تأمین%20منابع%20علمی%20ایران.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/کنسرسیوم%20های%20تأمین%20منابع%20علمی%20ایران.aspx
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 .102-91  صصدفتر چهارم،  
،  کتابدارى   (.1352« )1349مرکز اسههناد مربوم به سههال    مرکزى و  ۀکتابخانگزارش  » •

 .151-031  صدفتر چهارم، ص
،  کتابدارى   (.1352« )1350مرکزى و مرکز اسههناد مربوم به سههال    ۀگزارش کتابخان» •

 .301-171صصدفتر چهارم،  
،  کتابدارى (.  1352« )1351مرکزى و مرکز اسههناد مربوم به سههال    ۀگزارش کتابخان» •

 .621-371  صصدفتر چهارم،  
کتابخانه دانشگاه تهران؛ مرکز تاریخ متفکرین و دانشمندان معاصر ایران.    .1396لیزنا،   •

https://www.lisna.ir/Report/29102. 

تهران، وزارت   (.1371)  مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشهاد اسهالمى •
 .فرهنگ و ارشاد اسالمى

الدوله( اهدا  على غفارى )معاونمجموعه کتب خطى و چاپى و اسههناد و عکس حسههن •
 مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران.  ۀکتابخان :تهران (.1346)  شده به دانشگاه تهران

تاریخ تحول دانشههگاه تهران و مؤسههسههات عالى    (.1350) محبوبى اردکانى، حسههین •
 دانشگاه تهران.  :تهران  .شى ایران در عصر خجسته پهلوىآموز

(. تاریخ شفاهی کتابخانه مرکزی و مرکز  1399دی، آرش )نیا، سیدهانی و امجمظفری •
 اسناد دانشگاه تهران. قم: نشر مورخ.

مرکزى و مرکز    ۀداخلى کتابخان  ۀخبرنام.  (1380)«  شههناسههى ...معرفى مرکز آسههیب» •
 .6  اسناد، ش

 (. »دربارة علی افخمی«. 1385مفتاحی، محمد ) •
• http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5c1

173778875_ali_afkhami  (12/10/1396)دسترسی در  
• https://rtis2.ut.ac.ir/cv/aafkhami   

  : تهران  .هاهدایى آقاى سههیدمحمد مشههکو  ۀفهرسههت کتابخان  (.1332)  منزوى، علینقى •
 دانشگاه تهران.

تیر    ادبیات دانشهههگاه تهران،  ةدانشهههکد  ۀمجل(.  1341اصهههغر حکمت )دی  نامۀ علی •
 .123-122ص ص .4، ش 9 س ،1341

 دفتر هفتم. (.1353)  مرکزى دانشگاه تهران  ۀکتابخان ۀنشری  هاى خطىنسخه •

http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5c1173778875_ali_afkhami
http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5c1173778875_ali_afkhami
http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5c1173778875_ali_afkhami
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ziaee
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 .21/3/54 اطالعات، (.1354« )استاد ممتاز به دانشگاه تهران  ۀهدی» •

. اسهناد موقوفه  (1399) های سهید محمدعلی جمالزاده به دانشهگاه تهرانهیات امنای بخشهش •

 (jamalzadeh.ut.ac.irسیدمحمدعلی جمالزاده.  
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 عملكرد  روزشمار

 اسناد دانشگاه تهران كتابخانه مركزی و مركز  
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  ( 1399ابا   12 گ 1396ابا   13)
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نتصههاب دکتر رسههول جعفریان به سههمت ریاسههت کتابخانه مرکزی و  ا   1396آبان    13
 مرکز اسناد

افزار آذرسههها از شهههرکت پارس آذرخش و آغاز اسهههتقرار  انتخاب نرم  1396آبان   - 
 افزار آذرسا نرم

روسهای کتابخانه مرکزی و مرکز  افزار متشهکل از  سهتقرار نرم تشهکیل کمیته ا   1396آبان   - 
فنهاوری اطالعات دانشهههگهاه و نمهاینهده کتهابداران دانشهههگهاه و نمهاینهده مرکز  

 فناوری اطالعات 

توسهههعهه کهانهال تلگرام کتهابخهانهه بها تغییر صهههورت نهام کهانهال بهه حروف    1396آبان   - 
انه مرکزی و افزایش  ها و منابع کتابخفارسههی و اقدام به معرفی فعالیت 

 تعداد اعضای کانال 

 سایت کتابخانه جهت درج اخبار و رویدادهای کتابخانه توسعه فعالیت وب   1396آبان   - 

سههازی آنها  های قاجاری و آمادهدی از عکسپاکسههازی و مرمت تعدا  1396آبان   - 
های دوره قاجار در کتابخانه مرکزی  برای نمایش در نمایشهههگاه عکس

 تهران  دانشگاه

های  های تاریخی دوره قاجار: منتخبی از گنجینه عکس نمهایشهههگهاه »عکس   1396آبان   24– 20
 کتابخانه مرکزی« 

 یاب( سامانه سمیم نور )مشابهت دسترسی دانشگاه تهران به    1396آبان    27

دسهههترسهههی آزمایشهههی دانشهههگاه تهران به مجموعه مجالت الکترونیکی    1396آبان    28
 2017تا پایان سال  Cambridgeانتشارات  

مراسههم معارفه دکتر جعفریان، ریاسههت کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد، با   1396آبان    29
 نهاوندیان و دکتر محمود نیلی حضور دکتر علی الریجانی و دکتر محمد  

 افزار کتابخانه از اراکل به آذرسا و و رفع مشکالت اقدام قاطع به تغییر نرم   1396آذر    - 

مهدیر مرکز کهامپیوتری علوم اسهههالمی نور، جههت  دیهدار دکتر جعفریهان بها    1396ذر  آ   4
 های مشترك بررسی همکاری 

 Journal of Visualizedدسهههترسهههی دانشهههگهاه تهران بهه پهایگهاه علمی    1396آذر    5

Experiment    2017تا پایان سال 
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    Scifinderدسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی   1396آذر    8

های ارشهد و دکتری دانشهگاه تهران به دانشهجویان،  نامه ارائه متن کامل پایان   1396آذر    22
ت صهفحه خدما و   کانال تلگرام کتابخانه طریق از    پژوهشهگران اسهتادان و  

  ها در وب سایت کتابخانه نامه پایان 

 دیجیتال نور نمایشگاه و فروش ویژه محصوالت کتابخانه    1396آذر    29- 26

 مندان نیکوکار جهت تولید کتب گویا دعوت از عالقه   1396آذر    28

نمایندگان  با افزار  آغاز برگزاری جلسههات منظم هفتگی کمیته اسههتقرار نرم   1396دی    - 
ذرخش به منظور بررسهی مسهائل مربوم به تبدیل و انتقال شهرکت پارس آ 

 ها های کتابخانه داده 

  ههای کتهابخهانهه ههای کتهابخهانهه مرکزی و  و انتقهال داده   مرحلهه تبهدیهل آغهاز    1396دی    - 
 آذرسا   افزار نرم تهران به    دانشگاه 

لیه  آغاز دسهترسهی مسهتقیم کلیه دانشهجویان و اسهتادان دانشهگاه تهران به ک   1396دی    - 
 دانشگاه تهران  IP منابع نمایه شده در پایگاه سیویلیکا از طریق 

 تعمیرات ضلع غربی ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اتمام   1396دی    5

های درسههی نمایشههگاه »سههرآغاز آموزش جدید در ایران: نمایشههگاه کتاب   1396دی    19- 9
 دوره قاجار« 

 های درسی در ایران« دوین کتاب نشست تخصصی »تاریخ ت   1396دی    16

 بهمن  10- دی   30
  1396 

 قاجار« نمایشگاه »مطبوعات دوره  

دیدار مدیرعامل خانه کتاب و ریاسهت کتابخانه مرکزی و تبادل نظر درباره    1396بهمن    1
 های آینده افزایش همکاری 

سهتاد تاریخ  شهناسهی دکتر علی قیصهری، ا های ایران کارگاه آشهنایی با پژوهش   1396بهمن    2
 گو  دیه  سان  دانشگاه 

 افزار کتابخانه پیش نیاز استقرار نرم تهیه فرایندهای    1396بهمن    4

https://telegram.me/UT_Central_Library
http://library.ut.ac.ir/thesis
http://library.ut.ac.ir/thesis
http://library.ut.ac.ir/thesis
http://library.ut.ac.ir/thesis
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 « نشست تخصصی »مطبوعات ایران در دوره قاجار   1396بهمن    9

کز اسهههنهاد  اهدای مجموعه رجبعلی لعهل خمسهههه به کتهابخهانه مرکزی و مر   1396من به   11
 )چند هزار جلد( 

بابایی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد  اهدای مجموعه غالمرضهها علی  1396بهمن   12
 )چند هزار جلد(

های درسهی وزارت فرهنگ و  نویسهی مجموعه کتاب آغاز ثبت و فهرسهت   1396بهمن   15
 و پرورش موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آموزش 

« منتخب گنجینه کتابخانه مرکزی  1357ها و اسناد انقالب  نمایشگاه »عکس   1396بهمن  30- 15
 و مرکز اسناد  

 اهلل العظمی بروجردی قم و کتابخانه مرکزی آغاز همکاری کتابخانه آیت   1396بهمن   17

توسههط خانه کتاب به    1395عنوان کتاب چاپ سههال   3468اهدای تعداد    1396بهمن   24
 کتابخانه مرکزی 

 ر و الکترونیک( )برق، کامپیوت  IEEE آشنایی با پایگاه   کارگاه آموزشی   1396بهمن   24

سهخنرانی پروفسهور شهی گوانگ، اسهتاد زبان و ادبیات فارسهی دانشهگاه پکن    1396بهمن   24
 نامه به چینی تنسوق  ترجمه  و  درباره تصحیح 

 ( Wileyکارگاه آموزشی استفاده از پایگاه اطالعاتی وایلی )   1396بهمن   28

 ها( اتی نور )مقاالت و کتاب آشنایی با پایگاه اطالع کارگاه آموزشی    1396بهمن   29

 های نمای بیرونی ساختمان کتابخانه مرکزی آغاز تعمیرات کاشی   1396اسفند   - 

و   LED های تاالر ابوریحان به سههیسههتم نورهای مبتنی بر تغییر نور مهتابی   1396اسفند   - 
پریز برق در تمام نقام تاالر برای دسترسی دانشجویان، با کمک   184تعبیه 
 یاد خیریه مهندس جمیلی مالی بن 

 نمایشگاه هشتادمین سالگرد تأسیس کتابخانه ملی ایران   1396اسفند   9-5

گزارش تفصهههیلی خبرگزاری مهر از کتهابخهانهه مرکزی و مرکز اسهههنهاد و    1396اسفند   6
 مصاحبه با دکتر محمدمهدی خسرویان، معاون کتابخانه 

https://library.ut.ac.ir/-/گزارش-تفصیلی-نشست-تخصصی-14بهمن96-با-موضوع-مطبوعات-قاجار
https://library.ut.ac.ir/-/اغاز-همکاری-کتابخانه-ایت-الله-العظمی-بروجردی-قم-و-کتابخانه-مرکزی-و-مرکز-اسناد-دانشگاه-تهران
https://library.ut.ac.ir/-/اغاز-همکاری-کتابخانه-ایت-الله-العظمی-بروجردی-قم-و-کتابخانه-مرکزی-و-مرکز-اسناد-دانشگاه-تهران
https://library.ut.ac.ir/-/اغاز-همکاری-کتابخانه-ایت-الله-العظمی-بروجردی-قم-و-کتابخانه-مرکزی-و-مرکز-اسناد-دانشگاه-تهران
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میلیون تومان برای   30ه و اختصههاص  جلسههه هیات امنای موقوفه جمالزاد   1396اسفند   7
 1397خرید کتاب در سال 

مرمت اسهههناد و کتب خطی کتابخانه  کارگاه آشهههنهایی با بخش حفاظت و    1396اسفند   8
مندان در راستای  برای تعدادی از عالقه   مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

 ها )ایکوم( اهداف کمیته ملی موزه 

گزاری خبرآنالین با دکتر رسههول جعفریان درباره نحوه در  مصههاحبه خبر   1396اسفند    14
 تهران های دانشگاه  نامه اختیار گذاشتن پایان 

های آکسهفورد   کارگاه آموزشهی آشهنایی با مجموعه مجالت معتبر دانشهگاه   1396اسفند    14
  Cambridge Journal و    Oxford Journalsو کمبریج: پایگاه 

 ت ایرج افشار  نکوداش  آیین   1396اسفند    19

 استاد ایرج افشار گذاری تاالر گردهمایی جنب تاالر عالمه امینی به نام  نام   1396اسفند    19

اسههناد تاریخ دانشههگاه تهران: موجود در کتابخانه مرکزی و  انتشههار کتاب    1396اسفند    19
سهوسهن اصهیلی )انتشهارات خانه کتاب( و رونمایی از آن در    / مرکز اسهناد 
 شت مراسم نکودا 

  / حال کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران: گذشهته و  انتشهار کتاب    1396اسفند    19
رضهایی و سهوسهن اصهیلی )کتابخانه مرکزی دانشهگاه تهران، با پریسها کرم 

 همکاری نشر مورخ( و رونمایی از آن در مراسم نکوداشت 

های خطی به کتابخانه  سهههخهه های کتهاب و ن تقهدیر از اهداکننهدگان مجموعه   1396اسفند    19
آیهت مرکزی )  یهاد غالمرضههها  اهلل محمهد محمهدی گیالنی، زنهده مرحوم 

یاد لعل خمسهه، محمدعلی صهحرائیان و سهیدمحسهن حسهن بابایی، زنده علی 
 معصومی اشکوری( 

تقدیر از دکتر روشهنی زعفرانلو، معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد، در    1396اسفند    19
 ج افشار دوره تصدی ایر 

 مرکزی و مرکز اسناد تقدیر از مهندس ابراهیم جمیلی، حامی مالی کتابخانه    1396اسفند    19

ای به دانشهجویان دانشهگاه علوم پزشهکی و خدمات ارائه خدمات کتابخانه   1396اسفند    21
نامه میان دانشههگاه تهران و  بهداشههتی درمانی تهران، پس از امضههای تفاهم 

 دانشگاه علوم پزشکی 
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برای دسهترسهی به منابع علمی،   UTVPN کارگاه آموزشهی آشهنایی با سهامانه   1396اسفند    22
 خارج از شبکه دانشگاه  

اندازی بوفه کتهابخهانه مرکزی توسهههط محمهدمههدی  پیشهههنههاد احداث و راه   1396اواخر سال  
ها و  موافقت ریاسههت دانشههگاه تهران، و رسههاندن نقشههه خسههرویان و  

یهد سهههازمهان میراث فرهنگی، صهههنهایع دسهههتی و  محهاسهههبهات طرح بهه تهای 
 گردشگری استان تهران 

جلد کتاب نفیس و عادی در بخش   2000نویسهی بیش از  اتمام فهرسهت   1396پایان اسفند  
 نویسی فهرست 

،  تحقیقات کتابداری و اطالع رسهانی دانشهگاهی چاپ الکترونیکی نشهریه    1396زمستان  
 4، شماره  51 دوره 

افتتهاح تهاالر ویژه مطهالعهه نسهههخ خطی در طبقهه همکف و تغییر محهل تهاالر   1397فروردین    14
 نشریات جاری 

 اردیبهشت(   18) تا   های قدیمی دانشگاه تهران« نامه نمایشگاه »پایان   1397فروردین    20

 کتابخانه   اینستاگرام   صفحه   اندازی راه   1397فروردین    21
 https://www.instagram.com/utlibrary   

   Proquest کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1397فروردین    22

افزودن روز جمعه به روزهای فعالیت کتابخانه جهت اسهتفاده دانشهجویان    1397فروردین    23
 سالن مطالعه از  

  Springerکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی    1397فروردین    27

یهان بها نمهاینهدگهان مرکز کهامپیوتری علوم اسهههالمی نور جلسهههه دکتر جعفر   1397فروردین    27
یاب »سهمیم نور« برای تعیین اصهالت متن مقاالت و  درباره برنامه مشهابهت 

 ها   نامه پایان 

افزار آذرسها برای کارشهناسهان کتابخانه مرکزی  کارگاه آموزشهی آشهنایی با نرم   1397فروردین    28
ها را از نرم  و انتقال داده تبدیل بررسههی های دانشههگاه که وظیفه و کتابخانه 

 افزار آذرسا برعهده دارند. افزار موجود به نرم 

    Jstoreکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعات علمی   1397فروردین    28
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ههای تهاریخی کتهابخهانهه مرکزی، شهههامهل  دهی مجموعهه عکس آغهاز سهههامهان   1397اردیبهشت    - 
 قطعه(  4660بندی و ثبت ) طبقه 

های تاریخی کتابخانه و قرار دادن آنها پاکسههازی و مرمت مجموعه عکس   1397اردیبهشت    - 
 های مخصوص در جعبه 

شهناسهی و  ها در واحد آسهیب مخصهوص نگهداری عکس  جعبه   38سهاخت    1397اردیبهشت    - 
 مرمت کتابخانه  

خطی در   های مواد آرشههیوی و نسههخ های تعیین کاربرگه تشههکیل کارگروه   1397اردیبهشت    - 
 افزار آذرسا نرم 

های اطالعات علمی دانشههگاه تهران با کارگاه آموزشههی آشههنایی با پایگاه   1397اردیبهشت    1
  (  open accessمنابع دسترسی رایگان ) تاکید بر 

هایی از کتابخانه، با اندازی سیستم سنجش پایش محیطی بخش نصب و راه   1397اردیبهشت    2
 زمان   همکاری شرکت دقیق نگارش 

، با های دانشهگاه تهران یکصهد و هفتمین جلسهه شهورای هماهنگی کتابخانه   1397اردیبهشت    2
 حضور دکتر رحیمیان 

کارگاه آموزشههی آشههنایی با اصههول پژوهش علمی با اسههتفاده از پایگاه     1397اردیبهشت    3
   Web Of Science اطالعات علمی  

 ویسی اشپرینگر ن قاله کارگاه آموزشی آنالین م   1397اردیبهشت    4

   Teylor and Francisکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعات علمی   1397اردیبهشت    4

نهامهه  عنوان پهایهان   73000ههای دیجیتهال بها  نهامهه ارائهه خهدمهات تهاالر پهایهان   1397اردیبهشت    8
فارسهی و التین در مقاطع  کارشهناسهی ارشهد و دکتری تا این تاریخ و امکان  

 ها، دو سال پس از دفاع نامه یافت متن کامل پایان در 

سههایت خبر آنالین درباره عملکرد و  یادداشههت دکتر جعفریان در وب  1397اردیبهشت    15
ماه از آغاز  های کتابخانه مرکزی به مناسهههبت گذشهههت شهههش فعالیت 

 انتصاب ایشان

المللی  زمهان بینسههها بها همکهاری  ارزههای دیجیتهال«آموزشهههی »  کهارگهاه  1397اردیبهشت    20
 دانشگاهیان
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عنوان کتاب فارسههی، عربی، کردی، ترکی، عبری و التین، از    1500خرید   1397اردیبهشت    23
 میلیون تومان   81نمایشگاه کتاب تهران به ارزش  

 دکتر یحیی مهدوی و   یادان دکتر اصغر مهدوی مراسم بزرگداشت زنده   1397اردیبهشت    23

ای از کتابهای غیرفارسهی زبان خریداری شهده از  ری نمایشهگاه گزیده برگزا   1397اردیبهشت    25
 خرداد(   1نمایشگاه کتاب تهران )تا 

 ( Scopus) پایگاه استنادی اسکوپوس   آشنایی با   کارگاه آموزشی   1397اردیبهشت    26

 یاب سمیم نور افزار مشابهت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم   1397اردیبهشت    27

  کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسالم   1397اردیبهشت    29

  Hein Online  کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه منابع حقوقی   1397اردیبهشت    31

نویسهی کتابهای چاپ سهنگی )با همکاری  فهرسهت آغاز مرحله جدیدی از    1397اردیبهشت    - 
 دکتر عباس بصیری( 

جههت پشهههتیبهانی و حفظ ترابهایهت   80یهک سهههرور قوی بها ظرفیهت  خریهد    1397اردیبهشت    - 
 سازی شده کتابخانه  اطالعات منابع اسکن شده و دیجیتال 

اسهتفاده از خدمات نفر مراجعه کننده جهت 1000ثبت آمار روزانه حدود     1397اردیبهشت    - 
ها، نشههریات،  نامه حضههوری کتابخانه اعم از امانت کتاب، اسههتفاده از پایان 

 خطی و سایر منابع و تاالرهای مطالعه  نسخ 

مورد امانت و بازگشهههت کتاب در سهههیسهههتم کتابخانه در   7123ثبت    1397اردیبهشت    - 
 اردیبهشت ماه

 در اردیبهشت ماه دانشجویان  مورد تسویه حساب    1040  1397اردیبهشت    - 

اخهل  ههای خطی کتهابخهانهه و حهک مهر »دآغهاز بهازبینی مجموعهه نسهههخهه  1397خرداد    1
 « 1397عرض شد 

  Sageاطالعاتی های  کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1397خرداد    2

اختصهاص بودجه مربوم به سهیسهتم اعالم و اطفای حریق کتابخانه مرکزی    1397خرداد    5
   1397در سال  

های علمی جسهتجوی اطالعات با تأکید بر  کارگاه آموزشهی آشهنایی با شهیوه   1397خرداد    6
 ( Scopus) اه اسکوپوس  پایگ 
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   مهمای  هه هوعههه از زیرمجم JCR اههه ایی با  پایگهه ی آشنهه کارگاه آموزش  1397خرداد    7

Web of Knowledg  

درج اخبهار و رویدادهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسهههناد دانشهههگاه تهران   1397خرداد    8
 های سروش، اینستاگرام و ایتا  رسان عالوه بر تلگرام در پیام 

عنوان از    107نمایشهگاه »نقش مطبوعات در پیشهبرد دانش ایران« )شهامل    1397خرداد    8
 نشریات قدیمی ایران( 

 ورمگز مقاالت فارسی و عربی ن  آشنایی با پایگاه  کارگاه آموزشی   1397خرداد    9

های تحقیق با تمرکز بر روی مراکز  گذاری داده سهمینار آموزشهی »اشهتراك   1397خرداد    9
 ها« دانشگاه داده در  واسپاری  

اهدای یک دسههتگاه قدیمی چاپ به کتابخانه مرکزی از طرف اسههماعیل    1397خرداد   12
 دمیرچی و استقرار آن به در طبقه همکف 

 ( Scopus) کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اسکوپوس    1397خرداد   13

  Reaxy تی اطالعا ماهه دانشگاه تهران به پایگاه  دسترسی یک   1397خرداد   20

و اصهول چاپ مقاله  Science Direct آشهنایی با پایگاهکارگاه آموزشهی   1397خرداد   20
 در مجالت

 افزار آذرسا کارگاه آموزشی مدیریت کاربران در نرم   1397خرداد   20

 افزار آذرسا کارگاه آموزشی سازماندهی و موجودی در نرم   1397خرداد   20

 افزار آذرسا در نرم   های امانت زشی امانت و گزارش کارگاه آمو   1397خرداد   21

افزار در نرمسهازی و ورودی و خروجی اسهتاندارد آمادهکارگاه آموزشهی   1397خرداد   21
 آذرسا

 نویسی اشپرینگر  کارگاه آنالین مقاله   1397خرداد   22

   Citation ،Hindexهای اطالعاتی آشهنایی با مفاهیم کارگاه آموزشهی پایگاه   1397خرداد   23
و کاربرد آنها   WOS و   Scopusهای اسهتنادی  در پایگاه    Impact Factorو 

 در ارزیابی کیفیت مجالت علمی 
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امکان   و صههندلی   110افتتاح تاالر مطالعه در شههمال شههرقی طبقه اول، با    1397خرداد   23
   استفاده از اینترنت وایرلس 

 ی صدر به کتابخانه مرکزی توسط دخترشان اهدای مجموعه آثار امام موس   1397خرداد   29

 تیر   20- خرداد   30
  1397 

، بها همکهاری برگزاری نمهایشهههگهاه عکس »ایران در آغهاز قرن بیسهههتم« 
 کتابخانه ملی

های اصهههیهل ایرانی به بخش حفهاظت و  ک مالی انجمن مردم نههاد بازی کمه   1397خرداد   30
با مرمت اسههناد و کتب خطی کتابخانه، برای خرید بخشههی از مواد اولیه، 

 لطف و پیگیری حمیدرضا محمدخانی 

 litraturکارگاه آموزشههی آشههنایی با چگونگی تدوین پیشههینه پژوهش )   1397تیر   2

review )   اطالعاتی در دسترس دانشگاه تهران   های پایگاه با تاکید بر 

کارگاه آموزشههی آشههنایی با چگونگی انتخاب مجالت معتبر جهت چاپ   1397تیر     4
 های اطالعاتی دانشگاه مقاالت با تاکید بر پایگاه 

به تغییر   توجه با  مارك،    ای کارگاه آموزشههی آشههنایی با اسههتاندارد فراداده   1397تیر    6و    5
 دانشگاه تهران   های کتابخانه   افزار نرم 

ههای اطالعهاتی دانشهههگهاه  بها تهاکیهد بر  کهارگهاه آموزشهههی آشهههنهایی بها پهایگهاه   1397تیر   6
 های علمی جستجوی اطالعات شیوه 

 های دانشگاه تهران نامه های دریافت تصویر پایان کاهش تعرفه   1397تیر   9

ه مرکزی و مرکز  )موجود در کتابخان  نشهههریات علمی ایران انتشهههار کتاب   1397تیر   9
 )با همکاری نشر مورخ( مهران آشوری   / اسناد دانشگاه تهران( 

ههای  نهامههههای اطالعهاتی پهایهانکهارگهاه آموزشهههی آشهههنهایی بها پهایگهاه  1397تیر    10
  Proquestالتین

نقش مطبوعات در پیشهبرد دانش ایران: از قاجار تا  »  نشهسهت تخصهصهی  1397تیر    11
 اکنون«

    Web of Scienceهای اطالعاتی آشنایی با پایگاه  ه آموزشی کارگا   1397تیر    12

های فنی و مهندسهههی( با نامه )ویژه رشهههته کارگاه آموزشهههی تدوین پایان   1397تیر   21و    20
 المللی دانشگاهیان سازمان بین  همکاری 

https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-عکس-ایران-در-اغاز-قرن-بیستم-در-کتابخانه-مرکزی
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معهاونهت فرهنگی  عنوان کتهاب تهازه چهاپ از طرف    8000اههدای بیش از    1397تیر    23
خانه کتاب، طی چند مرحله، به کتابخانه مرکزی،    د و مدیریت وزارت ارشها 
 تا این تاریخ 

جلد کتاب فارسهی و التین در طی   13600نویسهی درحدود اتمام فهرسهت   1397تیر    23
 نویسی کتابخانه مرکزی هفت ماه اخیر در بخش فهرست 

اول شههامل   اهدای مجموعه دکتر علی الریجانی به کتابخانه مرکزی )بخش   1397تیر    24
 شناسی جلد( و استقرار آن در تاالر ایران   774

  Proquestاطالعاتی های  کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1397تیر    27

المللی  نویسهی با همکاری سهازمان بین سهاعته تدوین مقاله   8دوره آموزشهی    1397تیر    28
 دانشگاهیان 

مجموعه   و ebook های اطالعاتی دارای کارگاه آموزشههی آشههنایی با پایگاه   1397تیر    31
 Proquestهای الکترونیکی خارجی تمام متن  کتاب 

آموزشهههی محصهههوالت   1397مرداد    2 طور بهه   ESI-JCR-Clarivate (WOS( کهارگهاه 
 حضوری و آنالین 

  Scopus  کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی   1397مرداد    7

  Mendely و  Science direct نایی با پایگاه اطالعاتی کارگاه آموزشی آش   1397مرداد    9

بازدید دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشهههگاه تهران، به همراه    1397مرداد    9
 مرکزی  های مختلف کتابخانهرحیمیان، معاون پژوهشی، از بخشدکتر  

جنب    کتابخانه در  افتتاح گنجینه اسهناد تاریخ دانشهگاه تهران در طبقه چهارم   1397مرداد    9
 و دکتر رحیمیان  بخش خطی، با حضور دکتر نیلی 

  Web of Science کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی   1397مرداد   13

های امانت گرفته شهده تا قبل از فعال درخواسهت بازگرداندن کلیه کتاب  1397مرداد   16
نفر  1400)بیش از  افزار جدیدشهدن سهیسهتم امانت کتابخانه برروی نرم

را    1397های امانت گرفته شهده پیش از سهال از اعضهای کتابخانه کتاب
 اند(بازنگردانده
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  Proquest های اطالعاتی آشنایی با پایگاه   1397مرداد   16

 1397مرداد   16

 

های نمای بیرونی سههاختمان کتابخانه مرکزی، و باز اتمام تعمیرات کاشههی  
 ز گذشت پنج ماه شدن داربست فلزی، پس ا 

توسههط خانواده مرحوم   مثنوی معنوی اهدای یک نسههخه خطی ارزشههمند    1397مرداد   17
 متین، از صحافان ممتاز کشور 

  Scopus اطالعاتی   کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1397مرداد   20

ی، با نویسههی کتابخانه مرکز افزار آذرسهها در بخش فهرسههت نرم آغاز به کار   1397مرداد   23
مرکز فناوری  فعالیت مشهترك و همکاری نزدیک شهرکت پارس آذرخش، 

و کتابخانه مرکزی و ثبت نخسههتین اطالعات و فضههای مجازی دانشههگاه  
های فارسههی و  افزار جدید و امکان جسههتجوی تمامی کتاب کتاب در نرم 

 کاربران در برنامه آذرسا  التین کتابخانه مرکزی برای 

های علمی فارسهی برای افزار آذرسها و پایگاه آموزشهی آشهنایی با  نرم کارگاه    1397مرداد   28
 دانشجویان 

برداری شههدن سههاعت ضههلع جنوبی کتابخانه مرکزی و  تعمیر و قابل بهره   1397مرداد   28
 مرکز اسناد 

 نویسی فهرست آرایی شلف در واحد حذف برگه   1397شهریور    1

  Wos و  Scopus های اطالعاتی پایگاه کارگاه آموزشی آشنایی با   1397شهریور    6

کنندگان آزاد کتابخانه مرکزی دارای کارت عضهویت  امکان اسهتفاده مراجعه   1397شهریور    12
دار )شههامل عضههویت یکماهه و بیش از آن( در روزهای پنجشههنبه و  مدت 

 جمعه از تاالرهای مطالعه کتابخانه  

، و ایجهاد امکهان آذرسههها  نرم افزار چاپی به   های انتقهال کامل اطالعات کتهاب   1397شهریور    13
در این سههامانه از طریق لینکی که در اتوماسههیون برای کارکنان    جسههتجو 

 کتابخانه ارسال شده است. 

  ISIعلمی   نویسی برای مجالت آشنایی با اصول مقاله   1397شهریور    14

مرکزی در جههت   تفهاهم نهامهه پردیس البرز دانشهههگهاه تهران بها کتهابخهانهه   1397شهریور    17
 های مشترك طرفین همکاری 
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    Proquestکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه    1397شهریور    19

نسهخه  8000« برروی 1397پایان بازبینی و حک مهر »داخل عرض شهد    1397شهریور    - 
و متوقف شهدن کار، به دلیل تمام شهدن جوهر اسهید فری مخصهوص مهر و  

 استفاده بر روی نسخ خطی 

ههای مجموعهه اههدایی رجبعلی لعهل خمسهههه و  تفکیهک و انتخهاب کتهاب  1397مهر   - 
بهابهایی )چنهدین هزار جلهد(، در جههت تکمیهل مجموعهه  غالمرضههها علی

 کتابخانه  

رجبعلی لعهل خمسهههه و  ههای انتخهاب شهههده مجموعهه اههدایی  ثبهت کتهاب   1397مهر   - 
 نویسی بابایی و انتقال آنها به بخش فهرست غالمرضا علی 

خریداری شههده  های اطالعات علمی کارگاه آموزشههی آشههنایی با پایگاه   1397مهر   1
 دانشگاه تهران 

 های درسی دانشگاهی  نمایشگاه کتاب   1397مهر   15  -   2

 نویسهههی برای مجالت الزویر و آشهههنایی با پایگاه کارگاه آموزشهههی مقاله   1397مهر   3

Science Direct  

 ایی ساخت بوفه کتابخانه مرکزی آغاز عملیات اجر   1397مهر   7

نویسههان  فهرسههت افزار آذرسهها برای اولین جلسههه آموزشههی آشههنایی با نرم   1397مهر   8
 های دانشگاه کتابخانه مرکزی و کتابخانه 

کارگاه آموزشهههی آشهههنهایی با اصهههول انتخاب مجالت علمی برای چاپ   1397مهر   9
    ISI مقاالت با تاکید بر مجالت 

ها:  نامه رسهههانی و پایان افزایش سهههاعت کار تاالرهای کتابخانه: تاالر اطالع   1397مهر   10
؛ تاالر  19:45؛ ابوریحان: سههاعت  18سههاعت    شههناسههی: ؛ ایران 17سههاعت  

،  18ها: سههاعت  )از شههنبه تا چهارشههنبه( و پنجشههنبه   22مطالعه: سههاعت  
 19- 14ها:  جمعه 

  Nature کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1397مهر    11

  / فهرسهت اسهناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد انتشهار جلد چهارم   1397مهر    15
 تقوایی شیوا  
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 های علمی نور کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه پایگاه   1397مهر    17

عنوان کتهاب از طرف موزه هنرههای معهاصهههر تهران بهه کتهابخهانهه    40اههدای    1397مهر    18
 مرکزی و مرکز اسناد 

ش در بخش  1302اتمام مرمت نقشهه چاپی شههر اصهفهان متعلق به سهال    1397مهر    18
 مرمت کتابخانه 

 های ایرانداك کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1397مهر    24

 Proquestکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه    1397مهر    28

به   آلمان از    اهدای بخشههی از مجموعه شههخصههی دکتر شهههربانو تاجبخش   1397مهر   30
 کتابخانه مرکزی 

انتقال مجموعه کتابخانه پردیس البرز به کتابخانه مرکزی و اسههتقرار آن در    1397مهر   - 
 تاالر ضلع غربی طبقه اول و آغاز ساماندهی آن 

و کاربرد آن در    Web of Science (ISI)کارگاه آموزشهی آشهنایی با پایگاه    1397آبان   1
 نویسی مقاله 

، به  مراسهم بزرگداشهت پروفسهور فواد سهزگین در کتابخانه مرکزی برگزاری    1397آبان   5
 های فؤاد سزگین نمایشگاهی از کتاب همراه 

نویسهان  افزار آذرسها برای فهرسهت نرم دومین جلسهه آموزشهی آشهنایی با    1397آبان   7
 های دانشگاه کتابخانه مرکزی و کتابخانه 

 های چاپی از طریق تلگرام  ارائه فایل کتاب   1397آبان   8

و    جلهد( در کتهابخهانهه مرکزی   5200راسهههم افتتهاحیهه تهاالر البرز )بها بیش از م   1397آبان    12
یس پردیس مرکز اسهههنهاد )بها حضهههور دکتر رحیمیهان و دکتر نوربخش، رئ 

 البرز(  

)پایگاه اسههتنادی علوم  ISCکارگاه آموزشههی آشههنایی با پایگاه اطالعاتی   1397آبان    12
 جهان اسالم( 

 Jstoreکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعات علمی   1397آبان    21

 « نمایشگاه »تاریخ کتابداری در ایران   آذر  21- آبان   21

https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-مراسم-بزرگداشت-پروفسور-فواد-سزگین-در-کتابخانه-مرکزی
https://library.ut.ac.ir/-/نمایشگاه-تاریخ-کتابداری-در-ایران
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المللی کتهب  عنوان کتهاب التین از شهههانزدهمین نمهایشهههگهاه بین  75خریهد    1397آبان   30- 27
 کاربردی و دانشگاهی 

های دانشهگاه تهران و مراسهم جشهن کتابداران در  نشهسهت کتابداران کتابخانه   1397آبان    28
 تاالر عالمه امینی 

جلهد کتهب اههدایی دکتر   1000شهههنهاسهههی بها آغهاز ایجهاد مجموعهه شهههیعهه   1397آذر    - 
جلهد کتهب اههدایی آقهای معراجی و برخی کتهب    150م و  جعفریهان از ق 

 جدید کتابخانه با موضوع مطالعات شیعی 

 Springer کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی   1397آذر    5

و نسههخ خطی هورامی کردسههتان )دیواندره  های تاریخی نمایشههگاه عکس   1397آذر    12- 6
 شناسی و هورامان شناسی( 

ها از طریق ایمیل، بدون مراجعه حضهوری،  نامه امکان درخواسهت متن پایان   1397آذر    9
 عنوان تا این تاریخ  88000های دیجیتال کتابخانه بالغ بر  نامه شمار پایان 

 ( به صورت حضوری و آنالین Elsevierنویسی مقدماتی الزویر ) کارگاه مقاله   1397آذر    13

های موجود در کتابخانه مرکزی  اطالعات کتاب امکان دسهترسهی کاربران به    1397آذر    13
و دو کتابخانه دانشهکده علوم و دانشهکده ادبیات و علوم انسهانی، از طریق 

 برنامه آذرسا و در داخل کتابخانه 

نویسی  برنامه آذرسا برای واحد فهرست   خرید پرینتر چاپ لیبل و بارکد در   1397آذر    17
 شد. قبال به صورت دستی نوشته می های کتاب که  و ماشینی شدن لیبل 

 Scopusکارگاه آموزشی آشنایی با   1397آذر    17

عنوان کتاب التین خریداری شهده از نمایشهگاه کتب کاربردی    75نمایشهگاه       1397آذر    21- 17
 و دانشگاهی  

)کتابخانه آنالین صهنعت اکتشهاف و تولید   OnePetroسهی به پایگاه  دسهتر   1397آذر    19
 نفت و گاز( 

 نمایشگاه »ابر بی باران، نمایش کاغذهای ابری«   1397آبان    2- مهر   23
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مندان در جنب گنجینه نسخ افتتاح موزه کتابخانه مرکزی برای بازدید عالقه   1397آذر    25
 خطی در طبقه چهارم 

 یا سهامانه سهفارش منابع علمی   (DSS) دازی سهامانه تحویل مدرك ان راه   1397آذر    25

مقاله و کتاب الکترونیکی( به منظور دسهترسهی پژوهشهگران دانشهگاه تهران ) 
مجموعهه منهابع اطالعهات علمی  بهه مهدارك علمی بیشهههتر، بهه جز آنچهه در  

 دانشگاه قابل دسترس است. 

ی، تاریخ، مرمت آثار و سهههایر  های کتابدار دعوت از دانشهههجویان رشهههته   1397آذر    27
 هت کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی  های مرتبط با علوم انسانی ج رشته 

های خطی کتابخانه مرکزی دانشههگاه  نشهریه نسهخه انتشهار دفتر چهاردهم    1397آذر    29
 زیر نظر رسول جعفریان  / خطی   های تهران درباره نسخه 

سههاز ژاپنی«، با سههخنرانی اسههتاد  ت نمایشههگاه و نشههسههت »کاغذهای دسهه   1397دی    1
سهاز  های دسهت کی، با عنوان: »آشهنایی اجمالی با انواع کاغذ یوشهیفوسها سهه 

دفتر ژاپنی و طریق سهههاخهت آنهها«، در تهاالر ایرج افشهههار، بها همکهاری  
های پژوهشهی  )نشهسهت سهوم از سهلسهله نشهسهت   شهناسهی های نسهخه پژوهش 

 یادبود ایرج افشار( 

های معراج شههریفی در کتابخانه مرکزی دانشههگاه تهران و  اه طرح نمایشههگ   1397دی    12– 8  
 دی    8مراسم افتتاح آن در  

نشهههانی، آموزش کهارکنهان کتهابخهانهه برای رعهایهت احتیهام الزم و  مهانور آتش   1397دی    10
 فرونشان آتش  

 آنالین  (  Wiley) کارگاه آشنایی با پایگاه وایلی    1397دی  22

و تمهامی محتوای علمی الزویر بر روی   Scopusن بهه  دسهههترسهههی رایگها   1397دی    23
ScienceDirect   کتهابهها و مجالت(، بهه مهدت شهههش مهاه، بها احتمهال تمهدیهد(

 زمان به مدت شش ماه دیگر 

 تمدید دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه  مجالت نور )نورمگز(    1397دی    26

   2019برای سال   Proquest  تمدید دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه   1397دی    26

 2019برای سال  Sageتمدید دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطالعاتی   1397دی    26
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شههناسههی  نویسههی و آماده سههازی مجموعه شههیعهایان ثبت، فهرسههت پ   1397بهمن   - 
عنوان کتاب التین( و اسههتقرار آن در   94جلد کتاب فارسههی و   1310)

 شناسیتاالر ایران

آغاز قرارداد با شههرکت کتابداری پیام حنان برای ایجاد کتابخانه دیجیتال تا    1397بهمن    1
 1399مرداد    1

 Web of Science (ISI)کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعات علمی   1397بهمن    1

اهدای دو مجموعه سهند از طرف مجید جلیسهه به کتابخانه مرکزی، شهامل    1397بهمن    2
  دانسهتنیها و همچنین مجله   سهپید و سهیاه ت و اسهناد مالی مجله  اسهناد مکاتبا 

 برگ(  300بیش از  ) های دوره قاجار و پهلوی  و برخی مجالت و روزنامه 

 کتابخانه مرکزی رسیدن مجموعه اهدایی دکتر شهربانو تاج بخش به    1397بهمن    6

 کتابخانه مرکزی    عنوان کتاب از انتشارات نگارستان اندیشه به   90اهدای   1397بهمن    9

میلیون تومان از طرف دانشههگاه علوم پزشههکی دانشههگاه   400اهدای مبلغ   1397بهمن   10
 ، با مساعدت دکتر محمدعلی صحرائیان تهران جهت تجهیز تاالر نشریات 

 کتابخانه دانشگاه تهران در آذرسا   52های  پایان تبدیل و انتقال داده     1397اواسط بهمن 

نماینده ناشههر )به صههورت  ارگاه آموزشههی پایگاه الزویر، با حضههور ک   1397بهمن   16
 حضوری و آنالین(

های انتشهارات دانشهگاه تهران در چهل سهال  برگزاری نمایشهگاه »برگزیده   1397بهمن  30- 16
 اخیر«، با همکاری انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات جهاد دانشگاهی 

 افزار آذرسا برای کارکنان بخش مراجعات  با نرم   کارگاه آموزشی آشنایی   1397بهمن   16

)سهامانه جامع آموزش( و   Casانتقال اطالعات اعضهای کتابخانه از سهامانه    1397بهمن   16
 افزار آذرسا به نرم سامانه کارگزینی  

 ها در آذرسا کتابخانه ها و آغاز به کار سیستم امانت  اندازی امانت کتابخانه راه   1397بهمن   17

آغاز اصههالح پایگاه نسههخ خطی در سههامانه آذرسهها، پس از تبدیل و انتقال   1397اسفند   4
 ها ار اراکل و بانک اطالعات نسخ خطی به آذرسا داده 

 به صورت حضوری و آنالین (  Mendeley) کارگاه آموزشی مندلی   1397اسفند   5
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کتابخانه مرکزی در    های برگزار شههده در قرار گرفتن فیلم آموزشههی کارگاه   1397اسفند   6
و    Propquest   ،Clarivateههای پهایگهاه سهههامهانهه مهدیریهت دانش، شهههامهل  

Mendeley  نویسی الزویر و کارگاه مقاله 

 اجتماعی علمی ریسرچ گیت  کارگاه آموزشی آشنایی با شبکه   1397اسفند   7

للی  الم )انجمن بین  IATUL کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد در عضههویت    1397اسفند    13
 های دانشگاهی( کتابخانه 

های دانشههگاه تهران )آذرسهها( و پایان  رونمایی از سههامانه یکپارچه کتابخانه   1397اسفند    19
 ماه(   15افزار آذرسا )پس از  نصب و استقرار کامل نرم 

جلد کتاب از سههوی سههید مصههطفی محقق داماد به   600اهدای بیش از    1397اسفند   20
 تعدادی چاپ سنگی کتابخانه مرکزی، شامل  

مجموعه اسههناد اداری و مکاتبات مربوم به دانشههگاه تهران و برخی  خرید   1397اسفند    25
 نهادها و سازمانها 

میلیون تومان برای خرید   225جلسههه هیات امنای جمالزاده و اختصههاص   1397اسفند    26
میلیون    20و    1398میلیون تومان برای خرید کتاب در سههال   50اسههکنر،  

 های خطی کتابخانه مرکزی ه ان برای انتشار دفتر پانزدهم نشریه نسخ توم 

 قطعه(   4771های تاریخی کتابخانه مرکزی ) پایان ساماندهی مجموعه عکس   1397اسفند   - 

اهدای یک دسهتگاه چیلر به کتابخانه مرکزی جهت ثابت نگاه داشهتن دمای   1397اسفند   - 
ف بنیاد نیکوکاری جمیلی، به  بخش خطی و برقراری سهیسهتم تهویه، از طر 

 میلیون تومان   85مبلغ 

 اهدای کتابخانه ابوالقاسم شیرازی ) .... جلد(   1397اسفند    28

،  تحقیقات کتابداری و اطالع رسههانی دانشههگاهی نشههر الکترونیکی نشههریه    1397اسفند   - 
 4، شماره  52دوره 

فروردین(، از    11و10و7و6و5بهاز بودن تهاالر مطهالعهه در ایهام نوروز )  1398فروردین    - 
 17-8ساعت  

های مختلف  تصهویر نفیس از بخش   130با بیش از   باغ دانش انتشهار کتاب    1398فروردین    17
کتابخانه مرکزی، به مناسههبت هفتادمین سههال تأسههیس کتابخانه مرکزی، با 
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سههردبیری رسههول جعفریان، و دبیران: حامد زارع و صههدرا صههدوقی و  
 سینی و عباس توکلی های سیدرضا سیدح عکس 

ههای دانشهههگهاه از جملهه کتهابخهانهه انواع منهابع  آغهاز تبهدیهل و انتقهال اطالعهات    1398فروردین    18
ها و  های الکترونیکی، نقشهه ها، پیایندها، اسهناد، نسهخ خطی، فایل نامه پایان 

 افزار آذرسا غیره به نرم 

ك )منهابع چهاپی غیرکتهابی(  آغهاز ورود اطالعهات مجموعهه اسهههنهاد و مهدار   1398فروردین    19
 کتابخانه مرکزی 

المللی کتاب  های خریداری شهده از نمایشهگاه بین کتاب رسهیدن صهدها جلد   1398فروردین    22
های عربی مرجع، تاریخ کشهههورهای حوزه خلیج  مسهههقط )شهههامل کتاب 

 فارس، ادبیات عرب، و مسائل حقوقی و دینی( 

 های دانشگاه تهران ای هماهنگی کتابخانه یکصد و هشتمین جلسه شور   1398فروردین    24

یش از یازده هزار برگ سهههنهد و اعالمیهه در کتهابخهانهه  پاکسهههازی و مرمت ب   1398فروردین    24
 مرکزی و مرکز اسناد 

دسهترسهی دانشهگاه تهران به محصهوالت شهرکت کامپیوتری نور؛ سهامانه    1398فروردین    25
ت نور( و نورالیب )پایگاه  یاب(، نورمگز )پایگاه مجال سهمیم نور)مشهابهت 
 کتاب الکترونیکی(  

ههای مختلف تهاریخی« بها ههای دوره برگزاری نمهایشهههگهاه »منتخهب سهههکهه   1398فروردین    25
 اردیبهشت(   10همکاری موزه ملک )تا 

سههال فعالیت مسههتمر شههورای کتاب کودك به    50انتقال اسههناد بیش از    1398فروردین    26
نامه  دانشههگاه تهران )پیرو امضههای تفاهم   کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد 

 همکاری بین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و شورای کتاب کودك( 

و شههامل   Clarivate دسههترسههی دانشههگاه تهران به محصههوالت شههرکت   1398فروردین    30
   JCR  ،  ESI ، Web of Scienceاستنادی های  پایگاه 

 اطالعاتی در سامانه مدیریت دانش دانشگاه تهران های  فیلم آموزشی پایگاه   1398فروردین    30

 افتتاح بوفه کتابخانه مرکزی در طبقه اول   1398اردیبهشت    1
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ای به کتابخانه مرکزی  اهدای مجموعه کتابها و نشههریات مرحوم انور خامه   1398اردیبهشت    2
 مجلد(  500)حدود 

اردیبهشههههت    14- 4
1398 

ای بالغ مایشگاه کتاب تهران با هزینه عنوان کتاب از ن  2000خرید بیش از   
 میلیون تومان   170بر  

ش در تهاالر  مراسهههم رونمهایی از کتهابخهانهه اههدایی دکتر حسهههن تهاجبخ   1398اردیبهشت    7
شهناسهی و اهدای لوح تقدیر به ایشهان )با حضهور ریاسهت دانشهگاه  ایران 

 تهران، معاونان و دکتر رضا داوری( 

 نویسی ه کارگاه سای   1398اردیبهشت    15

مجلد کتاب و نشهریه توسهط بنیاد اندیشهه افغانسهتان به کتابخانه    53اهدای   1398اردیبهشت    15
 مرکزی و مرکز اسناد 

 ( EbscoHost)   و دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطالعاتی ابسک   1398اردیبهشت    16

های اطالعاتی  ایگاه دسهترسهی دانشهگاه تهران به سهامانه جسهتجوی یکپارچه پ   1398اردیبهشت    17
   2019برای سال 

 جلد کتاب به کتابخانه مرکزی   1500اهدای   1398اردیبهشت    18

ای از کتهابههای فهارسهههی، التین، عربی، کردی و ترکی نمهایشهههگهاه گزیهده   1398اردیبهشت    21
 خرداد(   1)تا    خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران 

پژوهشههی دانشههگاه تهران از کتابخانه  دکتر رحیمیان معاونت محترم بازدید    1398اردیبهشت    23
 مرکزی و خریدهای نمایشگاهی از نمایشگاه کتاب 

 ( EbscoHost)   و کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی ابسک   1398اردیبهشت    23

(  Mathscinetدسههترسههی دانشههگاه تهران به پایگاه انجمن علمی ریاضههی )   1398اردیبهشت    25
   2019برای سال 

جلد   365نامه دهخدا به منظور انتقال نامه با موسههسههه لغت امضههای تفاهم   1398اردیبهشت    28
نسهخه خطی و چاپ سهنگی آن موسهسهه به کتابخانه مرکزی و نگهداری،  

 اسکن و ترمیم کامل آن نسخ در کتابخانه مرکزی  

ه تهران با ی اطالعات علمی دانشههگا ها کارگاه آموزشههی آشههنایی با پایگاه   1398اردیبهشت    28
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 تاکید بر استراتژی جستجوی اطالعات علمی 

 ( EbscoHost)   و کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی ابسک   1398اردیبهشت    30

اهدای کتابخانه مرحوم منوچهر سالور، توسط فرزند ایشان رضا قلی سالور    1398اردیبهشت    30
چاپ سهنگی( و اسهتقرار آن در مخزن  100جلد، شهامل  2000)در حدود 

 طبقه دوم کتابخانه ویژه اسناد و مدارك در نیم 

مراسهههم افطاری به دانشهههجویان، به مناسهههبت شهههب والدت امام مجتبی   1398اردیبهشت    30
 السالم علیه 

نامه با کتابخانه مرکزی دانشهگاه علوم پزشهکی در زمینه ارائه خدمات توافق   1398اردیبهشت    16
 ای به دانشجویان و اعضای هیات علمی تابخانه ک 

 نویسی و ورود اطالعات مجموعه اهدایی سالور آغاز فهرست   1398خرداد    4

امانت مانده یا عودت داده نشهده در  هایی که در  اعالم لیسهت تمامی کتاب   1398خرداد    5
 ها سایت کتابخانه جهت مشاهده اعضا و اقدام به تعیین وضعیت آن 

های کتابخانه مرکزی در غرفه دانشهههگاه تهران در نمایشهههگاه  نمایش قرآن   1398د  خردا   5
 قرآن، به همت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران 

های اطالعات علمی )مجالت، کتابها و  پایگاه کارگاه آموزشههی آشههنایی با   1398خرداد    7
 فارسی( - های الکترونیکی دانشگاه تهران )انگلیسی نامه پایان 

 خرید نرم افزار یکپارچه مدیریت کتابخانه دیجیتال آریان   1398اد خرد   11

 ( Scopusکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه استنادی اسکوپوس )     1398خرداد   12

آغاز به کار سههامانه کتابخانه دیجیتال با عنوان پایگاه باغ دانش در سههامانه    1398خرداد   12
احی شههرکت حنان و برنامه آریان، و  کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد، با طر 

نسهخه خطی از مجموعه کتابخانه مرکزی    6604قرار گرفتن فایل دیجیتال  
ل نسهههخه برای صهههفحه او   20برروی این پایگهاه؛ و امکهان دیدن و دانلود  

 کاربران و امکان خرید آنالین نسخه در صورت تمایل   

زنامه محفوظ در کتابخانه مرکزی  عنوان رو   655عنوان مجله و    475اسهکن   1398خرداد   14
های اسهکن عنوان از روزنامه   58ها و  عنوان از مجله   268سهازی  و دیجیتال 

 شده تا این تاریخ  
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؛  17هها: سهههاعهت  نهامهه رسهههانی و پهایهان افزایش سهههاعهت کهار تهاالرهها: اطالع   1398خرداد   18
  و روزههای   23، تهاالر مطهالعهه:  20:45؛ ابوریحهان:  19:30شهههنهاسهههی:  ایران 

 19تا    14ها: از  و جمعه   18پنجشنبه:  

عنوان کتهاب فهارسهههی و عربی    180510رسهههیهدن موجودی کتهابخهانهه بهه    1398خرداد   18
 جلد( تا این تاریخ   121756عنوان کتاب التین )   90307جلد( و    323928) 

صهندلی(، با همت  186های تاالر ابوریحان بیرونی ) تعویو تمام صهندلی   1398خرداد   25
 نیکوکاری جمیلی   بنیاد 

( )حضوری  EbscoHost)  و کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی ابسک   1398خرداد   26
 و به صورت وبینار( 

بها پهایگهاه کهارگهاه پژوهش کیفیهت   1398خرداد   28 ههای اطالعهات علمی )مجالت، مهدار، 
 های الکترونیکی( دانشگاه تهران نامه ها و پایان کتاب 

 Web of Science (ISI)کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه استنادی    1398خرداد   31

های دانشهگاه تهران در سهومین جلسهه  نامه اسهتفاده از کتابخانه تصهویب آیین   1398تیر   1
 های دانشگاه تهران کمیته تشکیالت شورای هماهنگی کتابخانه 

امانه مدیریت دانش  در سه (  EbscoHost) قرار گرفتن فیلم آموزشهی ابسهکو    1398تیر   1
 دانشگاه تهران 

شهههامهل هفهت هزار جلهد کتهاب و بیش از    انتقهال بیش از دوازده هزار جلهد،   1398تیر   6
پنج هزار مجلد صهحافی شهده از مجالت، که بیش از پانزده سهال پیش از  

های دانشگاه تهران وجین شده بود. این مجموعه  مجموعه یکی از دانشکده 
شههود و موارد مورد نیاز بخانه مرکزی تفکیک می آوری کتا در بخش فراهم 

 شود.   بخانه مرکزی بازگردانده می یا قدیمی و ارزشمند به مجموعه کتا 

ها مبنی بر عدم وجین و فرسههتادن  های دانشههکده درخواسههت از کتابخانه   1398تیر   6
 های مازاد و زائد خود به کتابخانه مرکزی  کتاب 

 های دانشگاه تهران لسه شورای هماهنگی کتابخانه یکصد و نهمین ج   1398تیر    10

 Web of Science (ISI)کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه استنادی    1398تیر    11
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 جلد کتاب توسط سفیر فرانسه در تهران به کتابخانه مرکزی   39اهدای   1398تیر    11

مانه کتابخانه  های خطی در پایگاه باغ دانش )سههها افزایش شهههمار نسهههخه   1398تیر    12
 ها( دیجیتال( )مجموعه 

شهورای ارزیابی و تقویم نسهخ خطی و انتصهاب ابوالفضهل حافظیان  تشهکیل    1398تیر    12
 بابلی و محمدحسین حکیم به عضویت شورا 

اهدای بیش از چهار هزار مجلد کتاب میرزا محمود حجت )شهامل بیش از    1398تیر    17
 تر مهدی حجت جلد چاپ سنگی( توسط پسرشان، دک   200

 ر مجالت معتبر ناشر الزویر نویسی با تاکید ب کارگاه مقاله   1398تیر    17

 مرداد   20- تیر   20
  1398 

 پژوه  نمایشگاه آثار استاد محمدتقی دانش  

 پژوه مراسم بزرگداشت استاد محمدتقی دانش   1398تیر    23

به کوشهش رسهول   ژوه پ مجموعه اسهناد اسهتاد محمدتقی دانش انتشهار کتاب    1398تیر    23
 جعفریان و مراسم رونمایی 

  / فهرسههت اسههناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد انتشههار جلد دوم    1398تیر    23
 سوسن اصیلی و مراسم رونمایی 

  / فهرسهت اسهناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد انتشهار جلد پنجم    1398تیر    23
 شیوا تقوایی و مراسم رونمایی 

  / فهرسهت اسهناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد انتشهار جلد هفتم    1398یر  ت   23
 محیا شعیبی و مراسم رونمایی 

سههیدمحمد طباطبایی    اکبر دهخدا های خطی علی فهرسههت نسههخه انتشههار    1398تیر    23
 بهبهانی و مراسم رونمایی 

وری )انتشهارات  مهران آشه   / فهرسهت مطبوعات کاریکاتور و طنزانتشهار   1398تیر    23
 خانه کتاب(

های علمی برگزار شههده در سههامانه  قرار گرفتن فیلم آموزشههی پایگاه  1398تیر    24
 مدیریت دانش
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های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال  افزایش شهمار نسهخه   1398تیر    29
 ها( نسخه( )مجموعه   7774) 

 الریجانی   دکتر   عات مجموعه نویسی و ورود اطال فهرست آغاز   1398مرداد   - 

 دهی کتابخانه اهدایی منوچهر سالور ن نویسی توصیفی و ساما اتمام فهرست   1398مرداد    3

 تمدید دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز(   1398مرداد    6

خانه  نامه دهخدا به کتاب خطی مجموعه موسهههسهههه لغت   نسهههخه   25انتقال   1398مرداد    7
مرکزی و مرکز اسهههنهاد جههت مرمهت و نگههداری در شهههرایط مطلوب و  

 استاندارد کتابخانه ملی 

 سازی مجموعه اهدایی حجت نویسی توصیفی و آماده آغاز ثبت و فهرست   1398مرداد   12

 زاده  نکوداشت دکتر علی شکوئی بیگ   1398مرداد   12

 Scopus  ،Wosهای استنادی  پایگاه نویسی با تاکید بر کارگاه مقاله   1398مرداد   20

جلد کتاب چینی به کتابخانه مرکزی، در موضههوعات تاریخ و    160اهدای   1398مرداد   27
ادبیات چین و فرهنگ چینی به فارسهی، از طرف گروه انتشهارات صهادرات  

 و واردات ملی چین 

 ک کتابخانه آغاز ساخت تاالر مطالعه و مخزن نشریات در طبقه منفی ی   1398مرداد   28

صهندلی به تاالر مطالعه خواهران در طبقه اول    40افزودن فضهای کارگاه با   1398شهریور    - 
 صندلی   150و افزایش گنجایش تاالر تا 

  سهامانه کتابخانه دیجیتال شهده در  خطی بارگذاری  های  افزایش شهمار نسهخه   1398شهریور    3
 ها(  نسخه( )مجموعه  8608) 

های اطالعات علمی دانشهههگاه تهران پایگاه گاه آموزشهههی آشهههنایی با  کار   1398شهریور    6
 (Ejournals & Ebooks ) 

،  ذخیره خوارزمشههاهی ارائه گزارش سههالیابی تاریخ کتابت نسههخه خطی   1398شهریور    6
ق( دسهههتکهاری وجود  582محفوظ در کتهابخهانهه مرکزی، کهه در تهاریخ آن ) 
وم برلین هه برندنبرگ، مبنی دارد، از طریق آزمایش کربن در فرهنگستان عل 
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 ق باشد. 629- 529های  بر اینکه تاریخ کتابت نسخه باید بین سال 

ههای  بنهدی و مرمهت یهازده هزار برگ اعالمیهه مربوم بهه گروه اتمهام طبقهه   1398شهریور    6
 ی سیاسی مختلف، محفوظ در کتابخانه مرکز 

الت دوره قاجاری کتابخانه  ها و مج قرار گرفتن لیسهههت موجودی روزنامه   1398شهریور    6
عنوان روزنامه و    159و کانال تلگرام کتابخانه، شهامل    سهایت مرکزی در وب 

 مربوم به این دوره   عنوان مجله   95

گردشهگری  اهدای کتاب از سهازمان میراث فرهنگی، صهنایع دسهتی و   1398شهریور    11
 جلد( 262)

زمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  اهدای کتاب و مجله از پژوهشگاه سا   1398شهریور    11
 نسخه مجله(   71جلد کتاب و   200گردشگری ) 

دهی هزاران صهههفحهه بریهده جرایهد مربوم بهه سهههازی و سهههامهان آغهاز پهاك   1398شهریور    16
بزرگ با موضهوعات مختلف،  های پیش از انقالب در چندین زونکن سهال 

 زاده از جمله شش زونکن درباره سیدحسن تقی 

حذف کنترل ورودی دانشهجویان و امکان مراجعه مسهتقیم دانشهجویان به    1398  شهریور   25
آمهد  و کمهدها، برای قرار دادن وسهههایل شهههان، با هدف آسهههان کردن رفت 

  دانشجویان به کتابخانه مرکزی 

 های اطالعات علمی دانشگاه تهران کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1398شهریور    27

های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال  شهمار نسهخه   افزایش   1398مهر   1
 نسخه(  9068) 

ههای اطالعهات علمی  کهارگهاه آشهههنهایی بها خهدمهات کتهابخهانهه مرکزی و پهایگهاه   1398مهر   1
 دانشگاه تهران 

های دانشهگاه تهران از زمان نامه ها و آیین برگزاری نمایشهگاه »گزیده سهالنامه   1398مهر  30- 1
 « تاسیس تا امروز 

بع، براسهاس سهاختار جدید کتابخانه و تعیین تشهکیل اداره سهازماندهی منا   1398مهر   6
 رئیس اداره و صدور حکم  

تشهکیل واحد اداره تاالرها و جدا شهدن این مسهوولیت از بخش گردش و    1398مهر   6

https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-گزیده-سالنامه-ها-و-ایین-نامه-های-دانشگاه-تهران-از-زمان-تاسیس-تا-امروز
https://library.ut.ac.ir/-/برگزاری-نمایشگاه-گزیده-سالنامه-ها-و-ایین-نامه-های-دانشگاه-تهران-از-زمان-تاسیس-تا-امروز
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 امانت کتاب و تعیین سرپرست واحد و صدور حکم 

اهدای دو نسههخه خطی مقتل امام حسههین)ع(، دو برگ تعزیه و سههه جلد   1398مهر   7
کتاب چاپ سهنگی، متعلق به آقا علی آقامیری، به کتابخانه مرکزی، توسهط  

 فی آقامیری پسرشان، سید مصط 

توسهههط شهههورای شههههر تهران به    کیهان هواییاهدای یک دوره کامل    1398مهر   8
 کتابخانه مرکزی

های استفاده  افزار جسهتجوی کتاب )آذرسها( و شهیوهکارگاه آشهنایی با نرم  1398مهر   9
نامه و  های علمی دانشهگاه تهران و کاربرد آنها در نگارش پایاناز پایگاه
 مقاالت 

 Scopus ،ScienceDirectکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی    1398ر  مه   13

ههای محلی منطقهه کوهپهایهه اصهههفههان بهه کتهابخهانهه  نسهههخهه تعزیهه   32اههدای   1398مهر    14
 ای  مرکزی، توسط محمدحسن رجایی زفره 

 افزارهای نور( دسترسی دانشگاه تهران به قاصدك نور )مجموعه نرم   1398مهر   20

عنوان چاپ سهنگی تا این تاریخ و اصهالح   2700نویسهی  اتمام فهرسهت   1398مهر   20
 تعدادی از رکوردهای قبلی 

تغییر معهاونهت تهامین منهابع الکترونیهک بهه واحهد تهامین منهابع الکترونیهک، و    1398مهر   20
 تعیین سرپرست واحد 

 ه ایجاد اداره فناوری اطالعات و تعیین رئیس ادار   1398مهر   20

 سازی در کتابخانه مرکزی و تعیین سرپرست واحد دیجیتال ایجاد واحد   1398مهر   20

اصهالح نهایی سهاختار سهازمانی پیشهنهادی کتابخانه مرکزی با دو معاونت و    1398مهر   20
 دو اداره و ارسال ساختار نهایی به معاونت طرح و برنامه دانشگاه 

کتابخانه مرکزی با موضهوع »عمر خیام« توسهط کتاب نفیس به    192اهدای   1398مهر    21
دکتر جولین اف.)پهت( مهک دونهالهد بهه کتهابخهانهه مرکزی دانشهههگهاه تهران، بها  

 سی مساعدت مرکز مطالعات اسالم و خاورمیانه واشنگتن دی 

بازدید رئیس دانشهگاه تهران از نمایشهگاه »کتابهای راهنمای دانشهگاه تهران   1398مهر    21
 « ر طی هفتاد سال د 
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افتتاح تاالر نشهههریات کتابخانه مرکزی دانشهههگاه تهران در طبقه منفی یک   1398مهر    21
متر مربع، حاوی تمامی مجموعه مجالت    370کتابخانه، با مساحت حدودا  

محمود  )با حضهور دکتر   عنوان   2800فارسهی و عربی کتابخانه، نزدیک به  
 نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران( 

ههای کمیهاب دانشهههگهاه تهران موجودی  هها و مجلهه روزنهامهه انتشهههار کتهاب    1398مهر   - 
پژوهش و نگهارش    / علمی و تهامین منهابع    کتهابخهانهه مرکزی، مرکز اسهههنهاد 

 )با همکاری نشر مورخ( سیدفرید قاسمی  

زیر  / های خطی نشهریه کتابخانه مرکزی درباره نسهخه انتشهار دفتر پانزدهم   1398مهر    22
 نظر رسول جعفریان 

های فهرسهت نشهده کتابخانه مرکزی و  انتشهار »فهرسهت نامگوی میکروفیلم   1398مهر    22
مرکز اسههناد دانشههگاه تهران« به کوشههش فرشههیده کونانی در دفتر پانزدهم 

 های خطی نسخه   کتابخانه مرکزی درباره  نشریه 

  Mathscinet دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطالعاتی   1398مهر    24

 های جدید از قم تعدادی کتاب خرید   1398مهر    28

 نمایشگاه بخشی از گنجینه موزه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان    1398آبان    1- مهر   29

 ProQuestاشتراکی    کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه   1398مهر   30

 Scopus  ی نویسی با تاکید بر پایگاه استناد کارگاه مقاله   1398آبان   1

الملک گنجینه کتابخانه و موزه  نمایشههگاه آثار نقاشههی مجید غفاری کمال   1398آبان   20- 6
 ملی ملک تهران 

امکان دریافت فایل اسکن کتابهای چاپی موجود در کتابخانه مرکزی از    1398آبان   8
نهام کهاربری بهه  ارسههههال درخواسههههت  بها  ایمیهل،  تلگرام و   طریق 

ut_library_iranshenasi ایمیل در تلگرام و 
  printedbooks98@gmail.com  

 های تازه از افغانستان خرید کتاب   1398آبان    12

ههای تمهام متن نهامهه هها و پهایهان کهارگهاه آموزشهههی آشهههنهایی بها پهایگهاه کتهاب   1398آبان    13

mailto:printedbooks98@gmail.com
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ProQuest   های ایرانداك نامه و پایان 

 (، حضوری و آنالین )وبینار( Springerنویسی اشپرینگر ) کارگاه مقاله   1398آبان    19

( در  Climate Changeدسهههترسهههی بهه کتهابخهانهه  تغییرات آب و هوا )   1398آبان    19
Mendeley   2019دسامبر    31تا 

کارگاه آشههنایی با محصههوالت شههرکت نور )نورمگز، نورالیب، نوریاب    1398آبان    21
 ینار (، حضوری و وب … و 

نویسههی اشههپرینگر در  قرار گرفتن فایل تصههویری و فایل ارائه کارگاه مقاله   1398آبان    21
 سامانه مدیریت دانش  

زاده به نام دکتر رسهههول جعفریان و  اخذ تولیت موقوفه سهههاختمان غریب   1398آبان   - 
های مختلف از جمله اداره برق، ها و ارگان انجام مکاتبات الزم با سههازمان 

 آب، شهرداری و نیز شورای اسالمی شهر تهران  گاز، 

، 20:45؛ ابوریحان:  18شهناسهی:  افزایش یا کاهش سهاعت کار تاالرها: ایران   1398آذر    1
و    19:45و روزههای پنجشهههنبهه:    21:45؛ تهاالر مطهالعهه:  18علوم و فنون:  

 18:45تا    9ها: از  جمعه 

ه کارگاه آموزشهی محصهوالت نور در  قرار گرفتن فایل تصهویری و فایل ارائ   1398آذر    2
 سامانه مدیریت دانش 

 های اطالعات علمی کارگاه رایگان جستجوی پیشینه پژوهش و پایگاه   1398آذر    3

تصهویب سهاختار سهازمانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد در معاونت طرح    1398آذر    9
 و برنامه دانشگاه  

 Taylor & Francis  یگاه علمی دسترسی دانشگاه تهران به پا   1398آذر    9

نویسهی و روش تحقیق، با همکاری سهازمان اسهناد و کتابخانه  کارگاه مقاله   1398آذر    10
 ملی، در کتابخانه مرکزی  

های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال  افزایش شهمار نسهخه   1398آذر    10
 نسخه(  10473) 

 ( Scopusان به پایگاه استنادی اسکوپوس ) دسترسی دانشگاه تهر   1398اذر    11
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نویسههی و ورود اطالعات( مجموعه  هی )ثبت و فهرسههت ند اتمام سههازما   1398آذر    15
جلد( و    4200کتابهای درسهی مدارس کتابخانه در سامانه آذرسا )درحدود  

 استقرار مجموعه در مخزن ویژه اسناد و مدارك 

 می پزشکی« نمایشگاه »مطبوعات قدی   1398دی    7- آذر   16

های طبی نگاری مطبوعاتی به انضهمام نشهریه سهرآغاز پزشهکی انتشهار کتاب    1398آذر    18
سهیدفرید قاسهمی )با همکاری نشهر مورخ(، به مناسهبت    / ایران زمانه قاجار 

 برگزاری نمایشگاه مطبوعات قدیمی پزشکی در کتابخانه مرکزی 

 Heinonlineهای حقوقی صی رشته دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه تخص   1398آذر    23

های نور، الزویر، پروکوئسهت، اسهکوپوس،  قرار گرفتن فیلم آموزشهی پایگاه   1398آذر    23
 نویسی الزویر و اسپرینگر در سامانه مدیریت دانش های مقاله مندلی و کارگاه 

 انه ملی یق، با همکاری سازمان اسناد و کتابخ نویسی و روش تحق کارگاه مقاله   1398آذر    24

 ادامه دسترسی دانشگاه تهران به محصوالت نار الزویر   1398آذر    24

  ProQuestو     Sageتمدید دسههترسههی دانشههگاه تهران به پایگاه اطالعاتی   1398آذر    24
 2019برای سال 

  75میلیون منبع پژوهشهی در    12ادامه دسهترسهی دانشهگاه تهران به بخشهی از    1398آذر    26
 (  Jstoreاستور ) تاکید بر علوم انسانی  موجود در جی  حوزه موضوعی با 

    JCRو   WOSقطع دسترسی دانشگاه تهران به مجموعه    1398آذر    27

سهازی مجموعه حجت  آمادهنویسهی توصهیفی و اتمام ثبت و فهرسهت   1398آذر    29
 جلد( 3500)

 یک ماه دسترسی آزمایشی به پایگاه اطالعاتی المنهال  به مدت    1398آذر    30

امنهای موقوفهه جمهالزاده    هیهات میلیون تومهان از طرف    11پرداخهت مبلغ    1398آذر    30
 بابت افزایش قیمت اسکنرها، به دلیل افزایش نرخ ارز 

 های تاریخی در آذرسا ورود اطالعات عکس   1398دی    1

 کارگاه آموزشهی آشهنایی با جسهتجوی پیشهینه پژوهش به همراه آشهنایی با   1398دی    1
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   Heinonlineو   Scopusهای المنهال،  پایگاه 

 نمایشگاه »اسناد نفیس کتابخانه ملی«   1398دی    2

کارگاه آموزشههی آشههنایی با مدیریت منابع دیجیتال در برنامه آذرسهها برای   1398دی    4
 کتابداران دانشگاه تهران 

ناد و کتابخانه  نویسهی و روش تحقیق، با همکاری سهازمان اسه کارگاه مقاله   1398دی    8
 ملی )دومین دوره( 

کهارگهاه آموزشهههی مهدیریهت منهابع دیجیتهال برای کتهابهداران دانشهههگهاه تهران   1398دی    11
 )جلسه دوم( 

 بهمن   11- دی   14
  1398 

 نمایشگاه »کتابهای داستانی چاپ سنگی«  

 سوم(  کارگاه مدیریت منابع دیجیتال برای کتابداران دانشگاه تهران )جلسه    1398دی    17

،  تحقیقات کتابداری و اطالع رسههانی دانشههگاهی نشههر الکترونیکی نشههریه      1398دی    21
 4، شماره  53دوره 

 نویسی و روش تحقیق )سومین دوره( دوره مقدماتی کارگاه مقاله   1398دی    22

های اسههتنادی  کارگاه آشههنایی با جسههتجوی پیشههینه پژوهش در پایگاه   1398دی    25
 ( ISCه استنادی علوم جهان اسالم ) اسکوپوس و پایگا 

   22:45و تاالر مطالعه:   19:45افزایش ساعت کار تاالر علوم و فنون:    1398دی    25

جلد کتاب چاپی متعلق به سهید    500نسهخه خطی و    180اهدای بیش از    1398دی    29
 علی حکاك توسط خاندان حکاك  

 نصب سیستم اعالم حریق کتابخانه   1398دی    - 

 نویسی و ورود اطالعات مجموعه اهدایی دکتر الریجانی پایان فهرست   1398دی    - 

 5به مخزن   3های التین مخزن انتقال کتاب   1398دی    - 

 تاالر ابوریحان بیرونی )تاالر ادبیات و علوم انسانی( قفسه خوانی    1398بهمن   - 

آنهها در محلی در    اههدای مجموعهه مرکز تحقیقهات بیهابهان و اسهههتقرار موقهت   1398بهمن   - 
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 تاالر علوم و فنون 

های چاپ سههنگی فهرسههت نشههده نویسههی مجموعه کتاب پایان فهرسههت   1398بهمن    2
 عنوان(   3325کتابخانه مرکزی ) 

های شهناسهایی و انتخاب نشهریات علمی برای چاپ کارگاه آشهنایی با شهیوه   1398بهمن    2
 مقاله و آشنایی با پروکوئست و ایرانداك  

 آغاز ثبت مجموعه اهدایی تاجبخش   1398بهمن    6

  سهامانه کتابخانه دیجیتال های خطی بارگذاری شهده در  افزایش شهمار نسهخه   1398بهمن   12
 عنوان(  11250) 

های گویا در اسههتودیو رسههانه کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد  تولید کتاب   1398بهمن   13
شهده در کانال کتابخانه    های کتب گویا شهود و تازه دانشهگاه تهران انجام می 

 شود.  معرفی می 

اسههههنههاد  راه   1398بهمن   13 مهرکهز  و  مهرکهزی  کهتههابهخههانههه  مهجههازی  تهور  انههدازی 
 (http://irpano.ir/ap/uni/ut/library ) 

 های دانشگاه تهران یکصد و دهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه   1398من به   14

ای مجالت علمی الزویر بها تهاکیهد بر  نویسهههی برکهارگهاه رایگهان مقهالهه  1398بهمن   15
 مصرف علم

سهههاعهت از پهایگهاه    24عنوان مقهالهه تمهام متن در هر    4امکهان دریهافهت    1398بهمن   19
هها و سهههمینهارههای  پهایگهاه مقهاالت کنفرانس  :(Civilicaمرجع دانش )

علمی، برای کاربران دانشههگاه تهران، با اسههتفاده از حسههاب پسههت  
 نالکترونیکی دانشگاه تهرا

ارائه فایل مقاالت و نشههریات دیجیتال شههده جهت مطالعه یا به صههورت    1398بهمن   20
دی، بها رعهایهت ضهههوابط منهابع چهاپی، و  ا سهههی عنوان کهامهل بر روی فلش یه 

دسههترسههی به اطالعات مربوم به عنوان نشههریات دیجیتال شههده، شههامل  
سهههایهت کتهابخهانهه مرکزی و مرکز اسهههنهاد، در  موجودی و قیمهت، در وب 

ربرگ انتشههارات/ نشههریات قدیمی دیجیتالی شههده )فایل عناوین و  سهه 
 موجودی نشریات الکترونیکی( 
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ههای مختلف کتهابخهانهه مرکزی  ههای جهدیهد خهدمهات بخش م تعرفهه اعال   1398بهمن   20
 دانشگاه تهران 

ههای علمی الکترونیکی فهارسهههی  هها و مجلههدسهههترسهههی بهه پهایگهاه  1398بهمن   20
و نشههریات علمی پژوهشههی   Magiran, Noormags, SID, ISCنظیر

دانشهگاه تهران در بخش پایگاههای علمی الکترونیکی فارسهی سهایت  
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  

 نویسی و روش تحقیق )دوره تکمیلی(  کارگاه مقاله   1398بهمن   20

  های اطالعاتی قرار گرفتن فیلم کارگاه آموزشههی پایگاه نور و سههایر پایگاه   
 سامانه مدیریت دانش وی  برر 

های قدیمی در گنجینه کتابخانه  نامه ها و آیین ها، نظامنامه نمایشهگاه اساسنامه   1398بهمن   27
 اسفند(   27)تا    مرکزی 

 1396گزارشی مفصل مشرق نیوز از کتابخانه مرکزی دانشگاه از اسفند   1398بهمن   29
(https://www.mashreghnews.ir/news/834159) 

 اطالعیه کمیته مدیریت بحران دانشگاه درباره مقابله با ویروس کرونا   1398فند اس   3

 حکومت کرونا و غربت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   1398اسفند   4

اسهفند تا آخر هفته برای مراجعان   4تعطیلی کتابخانه مرکزی از یکشهنبه    1398اسفند   4
 کتابخانه

های اطالعات علمی دانشههگاه تهران با  فتن پایگاهدر دسههترس قرار گر  1398اسفند   4
به تعطیلی دانشهگاه،  از خارج از دانشهگاه، با توجه   UTVPNاسهتفاده از 

در ایام کرونا، برای کاربران دانشهگاه تهران و با اسهتفاده از اکانت سهامانه  
 احراز هویت  

ی مدیریت  محدودیت در ارائه خدمات، با توجه به مصهههوبه سهههتاد مل  1398اسفند    13
کرونها: عهدم ارائهه خهدمهات امهانهت منهابع تها اطالع ثهانوی؛ امکهان تسهههویهه  

نامه و بازگشههت کتاب دو روز در حویل پایانحسههاب دانشههجویان و ت
های در دسهههت امانت، تا پایان  هفتهه؛ امکهان درخواسهههت تمهدید کتهاب

 تاالرهای کتابخانه تا آخر اسفند فروردین؛ تعطیلی
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 جلد(   650ل بخش دوم مجموعه اهدایی علی الریجانی ) انتقا   1398اسفند    27

دور    1398اسفند    28 راه  از  مرکزی  ارائهه خهدمهات  کتهابخهانهه  دیجیتهال  کتهابخهانهه 
(utdlib.ut.ac.ir)   نسخه خطی و بیش از  11250دسهترسهی به بیش از و

   کتاب نفیس قدیمی 450
پههایههان   1398اسفند    28 کههامههل  مهتهن  اعهال سهههفههارش  طهبهق ضهههوابهط  م شههههده نههامههه 

 (https://library.ut.ac.ir/thesis  ) 

های اطالعات علمی فارسهی و  تهران به پایگاه دسهترسهی اعضهای دانشهگاه    1398  اسفند   28
غیرفارسهههی )نورمگز، مگیران، سهههیویلیکا، نورالیب، پروکوئسهههت، هاین 
و...(   دایهرکههت  سههههایهنهس  اسهههکهوپهوس،  فهرانسهههیهس،  و  تهیهلهور  آنهالیهن، 

 (Library.ut.ac.ir ) 

 جلد(    400اهدای مجموعه کتاب توسط غالمرضا ستوده )   1398فند اس   - 

 تا سه ماه آینده  ACM دسترسی تمام متن به به پایگاه علمی   1399فروردین    14

 و ادامه دورکاری کارکنان   13کاهش ساعت کار تا   1399فروردین    16

سههتاد ملی مدیریت   ادامه محدودیت در ارائه خدمات، با توجه به مصههوبه   1399فروردین    16
اطالع ثانوی؛ امکان تسهویه حسهاب  کرونا: عدم ارائه خدمات امانت منابع تا 

نامه و بازگشههت کتاب دو روز در هفته؛ امکان  دانشههجویان و تحویل پایان 
 های در دسهت امانت، تا پایان فروردین؛ تعطیلی درخواسهت تمدید کتاب 

 تاالرهای کتابخانه 

 و ادامه دورکاری کارکنان   14اعت کار تا  افزایش س   1399فروردین    23

برقراری خدمات امانت و بازگشت کتاب پس از یک دوره تعطیلی به دلیل   1399فروردین    23
 و تعطیلی کماکان تاالرهای مطالعه   19شیوع بیماری کووید  

 19های مختلف کتابخانه به دلیل شیوع بیماری کووید  ضدعفونی بخش   1399فروردین    24

 جلد(  4000ویی به کتابخانه ) اهدای کتابخانه شخصی رضازاده خ   1399وردین  فر   27

ای  اهدای مجموعه کتاب و نشهریات به کتابخانه مرکزی توسهط انور خامه   1399فروردین    30
 جلد(  500)در حدود 
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پههایههان  1399فروردین    30 متن  ارسههههال  مرکزی  امکههان  کتههابخههانههه  ایمیههل  بههه  نههامههه 
(cthesis.lib@ut.ac.ir  )و گرفتن تسویه از راه دور 

افزار مدیریت اسههتناد مندلی در  بارگذاری فیلم وبینار کارگاه آشههنایی با نرم   1399فروردین    31
 کانال کتابخانه 

تغییر رسهمی سهاختار سهازمانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد و ابالغ احکام    1399اردیبهشت    - 
 کارگزینی کارکنان 

سهازی در کتابخانه مرکزی براسهاس سهاختار جدید، با دیجیتال اد واحد ایج   1399اردیبهشت    - 
 چهار دستگاه اسکنر 

با پایگاه پروکوئسهت در  بارگذاری فیلم آموزشهی کارگاه آموزشهی آشهنایی    1399اردیبهشت    6
 کانال کتابخانه 

ن ماه نیچر تا پایا - عنوان کتاب از ناشهر اشهپرینگر  400دسهترسهی به بیش از    1399اردیبهشت    6
  2020جوالی 

 Science Directو   Scopus  دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه استنادی   1399اردیبهشت    7

( در کانال  WOSبارگذاری فایل وبینار کارگاه آموزشهی وب آف سهاینس )   1399اردیبهشت    13
 کتابخانه 

و تکثیر، بها  ارائه خدمات امانت و بازگشهههت کتهاب و خدمات واحد چاپ   1399اردیبهشت    17
 رعایت اصول بهداشتی  

نصههب دو دسههتگاه اسههکنر جدید خریداری شههده با حمایت مالی موقوفه    1399اردیبهشت    17
 جمالزاده  

خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال    های افزایش شهمار نسهخه   1399اردیبهشت    24
 نسخه(   12106)  

های آموزشی کتابخانه مرکزی، به  اهی، مدرس کارگاه پاسخگویی ابراهیم ش   1399اردیبهشت    25
ههای اطهاعهات علمی، از طریق ههای احتمهالی کهاربران دربهاره پهایگهاه پرسهههش 

های حضههور دانشههجویان و کارکنان در  تلفن همراه، با توجه به محدودیت 
 دانشگاه  
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زی  توسههط کتابخانه مرک   هفتصههد سههاله البالغه  خرید نسههخه خطی نهج   1399اردیبهشت    28
 دانشگاه تهران 

ویهدئوی وبینهار نگهارش مقهالهه برای مجالت الزویر کهه توسهههط  قرار گرفتن    1399اردیبهشت    29
 نماینده اصلی شرکت به زبان انگلیسی ارائه شده است در کانال کتابخانه      

کتهابخهانهه مرکزی در آذرسههها بها آدرس  راه   1399اردیبهشت    30 دیجیتهال  کتهابخهانهه  انهدازی 
http://utdlib.ut.ac.ir     

نامه کارشهناسی ارشد و دکتری  پایان  41000قرار گرفتن متن کامل بیش از    1399اردیبهشت    30
روی سههامانه کتابخانه   که دو سههال از تاریخ دفاع آنها گذشههته اسههت بر 

 دیجیتال کتابخانه مرکزی 

 قطعه(   4771اریخی در آذرسا ) های ت پایان ورود اطالعات مجموعه عکس   1399اردیبهشت    31

  26زاده پس از  عملیات بازسهازی و تعمیرات سهاختمان موقوفه غریب غاز آ   1399هشت  اردیب   - 
 سال، با حمایت مالی سازمان اوقاف و امور خیریه 

   14:30لغو دورکاری و حضور همه روزه کارکنان تا ساعت    1399خرداد   10

عنوان نشههریه قدیمی با عنوان »نشههریات   337ایی  آماده سههازی فایل اجر   1399خرداد   10
 دیجیتال قدیمی« در کتابخانه دیجیتال  

میلیون تومهان کمهک مهالی از طرف بنیهاد جمیلی و دکتر    32اههدای مبلغ    1399خرداد   14
شهادی جمیلی جهت تعویو سهیسهتم روشهنایی تاالرهای اقبال الهوری، 

 رادران  علوم و فنون و تاالرهای مطالعه خواهران و ب 

میلیون تومان برای  500جلسهه هیات امنای موقوفه جمالزاده و اختصهاص    1399خرداد   26
   1399یلیون تومان برای خرید کتاب در سال م   100خرید نسخه خطی و  

کنندگان از طریق تلگرام،  های مورد نیاز درخواسهههت امکهان اسهههکن کتاب   1399خرداد   31
@ut_library_iranshenasi داخت هزینه، و یا ارسههال مشههخصههات  ، با پر

های مورد نیاز، از  صههفحه از کتاب   20کتاب مورد نیاز و ارسههال حداکثر  
بهه  https://t.me/UT_Central_Libraryطریق تلفن یها تلگرام کتهابخهانهه    ،

 ا ها در ایام کرون بازگشایی کتابخانه دلیل عدم 

https://t.me/UT_Central_Library
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،  تحقیقات کتابداری و اطالع رسههانی دانشههگاهی نشههر الکترونیکی نشههریه    1399  بهار 
 1، شماره  54دوره 

، شهامل انجام 4دهی مجموعه کتابهای چاپ سهنگی در مخزن آغاز سهامان   1399تیر   1
 گذاری و چینش کتابها  اصالحات الزم در پایگاه و رفع نواقص، لیبل 

اصههطخری، مسههالک و ممالک  شههه نسههخه خطی  نق   13تابلو از    13نصههب    1399تیر   2
متعلق به قرن هفتم هجری، محفوظ در کتابخانه مرکزی، در سرسرای طبقه  

 همکف کتابخانه  

ترین پایگاه اسههتنادی و  دسههترسههی دانشههگاه تهران به اسههکوپوس، بزرگ   1399تیر   4
 ای نامه چکیده 

رعایت الزامات بهداشهتی   بازگشهایی تاالرهای ابوریحان و ایرانشهناسهی، با   1399تیر   7
، و کاهش 14تا    8ابالغ شههده از طرف سههتاد مبارزه با کرونا، از سههاعت  

نفر( و امکان اسههتفاده از تاالر فقط برای   110ظرفیت تاالرها به نصههف ) 
 دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 

ینهار آموزشهههی  ( از طریق وب Mendeleyه آموزشهههی پهایگهاه منهدلی ) کهارگها   1399تیر   8
  )رایگان( 

های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال  افزایش شهمار نسهخه   
 نسخه(  12950) 

سایت  های خطی کتابخانه که در در وب امکان دریافت رایگان تمامی نسخه   1399تیر    14
کنندگان، با تصهویر برای کلیه درخواسهت کتابخانه بارگذاری شهده اسهت، 

 تایید احراز هویت کارت ملی و  

ارائه لینک دانلود سههه جزوه آموزشههی مربوم به کالس آموزشههی کتابخانه    1399تیر    14
 دیجیتال آذرسا به کارکنان 

 کارکنان    آغاز مجدد دورکاری   1399تیر    21

محدود شهدن ارائه خدمات کتابخانه مرکزی، با توجه به شهیوع بیماری    1399تیر    22
های بهداشهههتی؛ امکان  نامه، با رعایت شهههیوه14تا  8کرونا، ازسهههاعت  

اسهتفاده از تاالر ابوریحان فقط برای دانشهجویان دانشهگاه تهران و علوم  
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پزشهکی تهران در حد نصهف ظرفیت تاالر؛ دایر بودن بخش گردش و  
امانت کتاب: از شههنبه تا چهارشههنبه و ارائه خدمات بخش نشههریات و  

 نابینایان: دو روز در هفته

دعوت از اعضههای هیات علمی دانشههگاه تهران و سههایر پژوهشههگران و    1399تیر    23
های خود محققان عضههو کانال کتابخانه مرکزی برای قرار دادن فایل کتاب 

روی کهانهال کتهابخهانهه، برای اسهههتفهاده عموم، از طریق ارسهههال آثهار خود بهه  
(، در صهورت  09364355701اف به تلگرام کتابخانه ) دی صهورت فایل پی 

 مشکل حقوقی از نظر تعهد مولف نسبت به ناشر.   م عد 

اهلل سهید اسهماعیل موسهوی زنجانی اهدای مجموعه کتابخانه شهخصهی آیت   1399تیر    23
  جلد(  1000)در حدود 

ترمیم و بازسههازی تابلو اهدایی خانواده سههید محمدعلی جمالزاده به بنیاد    1399تیر    23
 حامیان دانشگاه تهران 

های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال  فزایش شهمار نسهخه ا   1399تیر    24
 نسخه(   14143) 

در سهههامهانهه کتهابخهانهه    نهامهه پهایهان   51000متن کهامهل بیش از    قرار گرفتن   1399تیر    24
دیجیتهال کتهابخهانهه مرکزی و امکهان دریهافهت آنهها بها پرداخهت هزینهه از طریق 

 درگاه تعریف شده 

جلهد کتهاب از کتهابخهانهه دکتر مههدی حهائری یزدی بهه کتهابخهانهه    360ی  اههدا   1399تیر    24
 مرکزی، توسط پسرشان 

تمدید قرارداد خرید نرم افزار آریان با شهرکت کتابداری پیام حنان، مربوم    1399مرداد    1
 1400مرداد    1به کتابخانه دیجیتال،  تا  

میسهر بودن دسهترسهی خارج   وس و دسهترسهی دانشهگاه تهران به پایگاه اسهکوپ   1399مرداد    8
 دانشگاه تهران  VPNاز شبکه با اتصال  

های چاپی فهرسهههت شهههده و ورود اطالعات شهههده آمار موجودی کتاب   1399مرداد   12
 کتابخانه تا این تاریخ: 

عنوان    91294جلهد( کتهاب فهارسهههی و عربی    345816عنوان )   194137



 367 /...( -1399آبان  13روزشمار عملکرد )

 جلد( کتاب التین  124322) 

های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال  مار نسهخه افزایش شه   1399مرداد   12
 نسخه(    14513) 

ههای تهاریخی قطعهه عکس از مجموعهه عکس   400بهارگهذاری درحهدود    1399مرداد   12
 کتابخانه در سامانه کتابخانه دیجیتال تا این تاریخ 

تهاریخ دفهاعشهههان  کهه دو سهههال از  نهامهه  پهایهان  57776  قرار گرفتن متن کهامهل   1399مرداد   12
 در سامانه کتابخانه دیجیتال تا این تاریخ گذشته  

عنوان کتهاب چهاپی قهدیمی در    400اف در حهدود  دی بهارگهذاری فهایهل پی   1399مرداد   12
سهامانه کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی )سهامانه آریان( و امکان دانلود بر  

 اساس ضوابط  

ی و ورود اطالعات مجموعه تاجبخش در تاالر  نویسهه آغاز ثبت، فهرسههت   1399مرداد   13
 شناسی   ایران 

نفر برای استفاده از سامانه کتابخانه دیجیتال تا این    1400احراز هویت    1399مرداد   21
 تاریخ

نامه دهخدا به کتابخانه مرکزی جهت  انتقال کامل مجموعه موسههسههه لغت   1399مرداد   27
 اندارد  مرمت و نگهداری در شرایط مطلوب و است 

 ابتدای شهریور 
  1399 

، پس از دو  های دانشههگاه تهران افزار آذرسهها در کتابخانه اسههتقرار کامل نرم  
 سههال و نیم تالش، با تبدیل رکوردهای کتابشههناختی و مسههتندات تمامی 

 ها و انتقال همه آنها به سامانه آذرسا کتابخانه 

نسخه(    348ت نشده کتابخانه ) های خطی فهرس نویسهی نسهخه آغاز فهرسهت   1399شهریور    1
 به همت یوسف بیگ باباپور 

پیوسهتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران به سهامانه حافظه    1399شهریور    4
 ملی ایرانیان  

  های خطی بارگذاری شهده در سهامانه کتابخانه دیجیتال افزایش شهمار نسهخه   1399شهریور    5
 نسخه(   15974) 
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نفر برای اسهتفاده از نسهخ خطی کتابخانه دیجیتال    1600احراز هویت    1399شهریور    5
 تا این تاریخ

، به  تاریخ شفاهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران انتشار کتاب   1399شهریور    5
 کوشش هانی مظفری و آرش امجدی )نشر مورخ( 

)با اسهتفاده از ماسهک و    17افزایش سهاعت کار تاالرهای مطالعه تا سهاعت    1399شهریور    22
 کننده(  مواد ضدعفونی 

عنوان کتاب فارسهی،    476عنوان نسهخه خطی )رایگان(،    15753بارگذاری    1399شهریور    22
عنوان عکس قدیمی و لیسهههت و    4454نامه فارسهههی،  عنوان پایان   57777
عنوان کتهاب از ناشهههران الزویر و اشهههپرینگر )رایگان برای   21374آدرس  
 تا این تاریخ   دیجیتال دانشگاه تهران( برروی سامانه کتابخانه  کاربران  

 انجام خدمات چاپ، تکثیر و صحافی در کتابخانه مرکزی برای مراجعان    1399شهریور    25

 رسانی علوم و فناوری ای اطالع دسترسی دانشگاه به پایگاه مرکز منطقه   1399شهریور    25

تاریخی در سهههامانه کتابخانه دیجیتال )مرحله اول:   آغاز بارگذاری اسهههناد   1399شهریور    26
 هشتاد سند تاریخی که عمدتا کتابهای جمع و خرج شهرستانهاست(  

سایت  عکس قدیمی و کارت پستال وب  4400اتمام بارگذاری بیش از    1399شهریور    26
 کتابخانه

 ابخانه دیجیتال نسخه در سامانه کت  16000اتمام بارگذاری فایل بیش از    1399شهریور    26

نفر برای اسهههتفاده از منابع خطی بارگذاری شهههده در    2035احراز هویت   1399شهریور    26
 سامانه کتابخانه دیجیتال تا این تاریخ 

های کتاب و نسهخه خطی در سهه سهال  نصهب اسهامی اهداکنندگان مجموعه   1399شهریور    26
 دیگر اهداکنندگان   گذشته در لوحه کنار در ورودی کتابخانه، در کنار نام 

 14:30ها و حضور همه روزه کارکنان تا ساعت  لغو دورکاری   1399شهریور    31

سهههنهد تهاریخی از دوره قهاجهاریهه مربوم بهه بهبههان بهه    500اههدای حهدود    1399مهر   6
 کتابخانه مرکزی توسط سید محمد منصور طباطبایی 
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ت ا هیه ومان، با کمهک مالی میلیون ت   500نسهههخهه خطی، به ارزش   9خرید   1399مهر   7
 امنای موقوفه جمالزاده 

  / فهرسهت اسهناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد انتشهار جلد شهشهم    1399مهر   8
 شیوا تقوایی )با همکاری نشر مورخ( 

 ها با حضور یک سوم کارکنان  آغاز مجدد دورکاری   1399مهر    13

 صورت غیرحضوری   دانشجویان به امکان تسویه حساب    1399مهر    14

  cthesis.lib@ut.ac.ir  ایمیل آدرس نامه بهپایانامکان ارسههال فایل    1399مهر    14

دانشهجویان تحصهیالت تکمیلی با کتابخانه مرکزی  و ثبت تسهویه  

 در سامانه گلستان

مربوم به دانشههگاه تهران و برخی  اداری و مکاتبات  خرید مجموعه اسههناد    1399  مهر   16

 نهادها و سازمانها 

 عنوان از منابع غیر کتابی   6300ورود اطالعات درحدود   1399مهر    19

 فایل   280.000حلقه میکروفیلم برابر با   1300اسکن   1399مهر    19

به    1396نفر در آبان  1600رسهیدن تعداد اعضهای کانال تلگرام کتابخانه از    1399مهر    23

 نفر تا این تاریخ   13146

فایل کتاب،    476فایل کتاب، اسهناد و نشهریات منابع کتابخانه )   1111الصهاق   1399مهر    24

شهناسهی در سهامانه  فایل نشهریه( به رکوردهای کتاب   404فایل سهند و    223

 های موجود و قواعد مالکیت معنوی  نامه کتابخانه مرکزی، با توجه به آیین 

در صهفحه اینسهتاگرام  «دسهترسهی آزاد به اطالعات»تخصهصهی  نشهسهت   1399مهر    28

و   زادهصهرافمریم  با حضهور دکتر  ،  کتابخانه مرکزی و مرکز اسههناد

 ملیحه درخوش

درـحدود  گهذاری  رکورد چهاپ سهههنگی و لیبهل 5353اصهههالح اطالعهات   1399آبان   5

mailto:cthesis.lib@ut.ac.ir
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جلهد کتهاب چهاپ سهههنگی بها همکهاری بخش مرمهت کتهابخهانهه تها   1000

 این تاریخ

  451قطعهه عکس،    4454عنوان نسهههخهه خطی،    16026بهارگهذاری تعهداد    1399آبان   5

عنوان    21575عنوان کتاب چاپی،   567نامه،  عنوان پایان   66132عنوان سند،  

های خریداری شهده از ناشهران اشهپرینگر، الزویر،  کتاب التین )شهامل کتاب 

 وایلی( در سامانه کتابخانه دیجیتال تا این تاریخ 

  194310های چاپی کتابخانه تا این تاریخ: کتابهای فارسهی:  موجودی کتاب   1399آبان   5
 جلد(   124376عنوان )   91325جلد(، التین:  346011عنوان ) 

مجلد کتاب از سههوی انتشههارات علمی  و فرهنگی به کتابخانه    746اهدای   1399آبان   10
 مرکزی دانشگاه تهران 

طی بارگذاری شههده در سههامانه کتابخانه دیجیتال  افزایش شههمار اسههناد خ   1399آبان   10
 سند تا این تاریخ(   1977) 

عنوان کتاب در سههامانه آذرسهها و    50بارگذاری روزانه به طور متوسههط    1399آبان   10
 عنوان کتاب چاپی تا این تاریخ در سامانه آذرسا   1354بارگذاری  

انهه مرکزی و مرکز  فهرسهههت اسهههنهاد تهاریخی کتهابخه انتشهههار جلهد سهههوم   1399  آبان   12
 سوسن اصیلی )با همکاری نشر مورخ( / اسناد 

بهنام    / فهرست اسناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتشار جلد نهم    1399  آبان   12
 شیخی )با همکاری نشر مورخ( 

 های مختلف کتابخانه پاشی بخش سم   1399آبان    12

  اهلل خجسهته به انواده مرحوم عنایت جلد کتاب نفیس توسهط خ   280اهدای   1399  آبان   18
 کتابخانه مرکزی.  

کتهابخهانهه    سهههامهانههعنوان کتهاب نفیس و قهدیمی در    1580بهارگهذاری    1399  آبان   18
 مرکزی )آذرسا( 
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های خطی بارگذاری شههده در سههامانه کتابخانه  افزایش شههمار نسههخه  1399 آبان   20
   و رفع نواقص نسخه( 16080) دیجیتال

ههای  )نسهههخههاز سهههامهانهه کتهابخهانهه دیجیتهال بیش از یهک میلیون بهازدیهد    1399 آبان   20
 خطی( تا امروز

فهرسهههت مجالت کتهابخهانهه مرکزی و مرکز  پی دی اف  قرار گرفتن فهایهل    1399  آبان   23
 بر روی تالیف مهران آشهوری   / 1385از آغاز تا پایان  اسهناد دانشهگاه تهران 
 کانال تلگرام کتابخانه 

نشهسهت تخصهصهی با عنوان »بازنگری در عملکرد کتابداران در دوره    1399آبان    27
صهفحه « در (تجربه کتابخانه مرکزی و مرکز اسهناد دانشهگاه تهران)کرونا  

، با حضور دکتر سوسن اصیلی  اینستاگرام کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 و ملیحه درخوش

: بایدها و نبایدهای فنی، در ایران   های دیجیتال نشهسهت تخصهصهی »کتابخانه   1399آبان    28
های کتابخانه مرکزی و  حقوقی و مدیریتی )با نگاهی به تالشهههها و فعالیت 

در اینسهتاگرام کتابخانه مرکزی و    « ( در این حوزه   مرکز اسهناد دانشهگاه تهران 
 ، با حضور مجید غالمی جلیسه و دکتر فریبا افکاری مرکز اسناد 

مل امانت کتاب، بازگشهت کتاب، سهالن شها حضهوری،  عدم ارائه خدمات   1399آذر    1
باتوجه به  ، های مطالعه، سهرویس دهی مخازن و... به دانشهجویان و محققان 

 . کتابخانه   ای و تعطیلی دو هفته مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا،  

 نامه پایان   68673نسخه؛   16094:  این تاریخ سرمایه کتابخانه دیجیتال تا   1399آذر    1

  عنوان کتهاب چهاپی در سهههامهانهه کتهابخهانهه مرکزی   2000بهارگهذاری    1399آذر    1
 این تاریختا   )آذرسا(

عنوان پهایهان نهامهه در سهههامهانهه کتهابخهانهه    77000قرار گرفتن متن بیش از    1399آذر    10
 دیجیتال 

 2777کتابخانه دیجیتال )افزایش شهمار اسهناد بارگذاری شهده در سهامانه    1399آذر    10
 عنوان(

 50باز شههدن مجدد تاالرهای کتابخانه در ایام کرونا و امکان حضههور    1399آذر    22
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 درصدی کارکنان در محل کار  

صهفحه های تاریخی« در نشهسهت تخصهصهی »نقش اسهناد در پژوهش  1399آذر    25
دکتر  و   دکتر نوبوآکی کندو، با حضهههور  اینسهههتاگرام کتابخانه مرکزی

 سوسن اصیلی

صههی »تاثیر برخط کردن نسههخ خطی در پژوهش و  نشههسههت تخصهه   1399آذر    26
، بها حضهههور اینسهههتهاگرام کتهابخهانهه مرکزیصهههفحهه  پیهامهدههای آن« در  

 ابوالفضل حافظیان و محمدحسین حکیم

 


