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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


