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 کتابخاهن دادکشنه ادبیات و علوم انسانی
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 تاریخچه و معرفی

 نیدارالمعلمکتابخانه " عنوان اب یشمس 7921 سال رد "تهران دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشکده کتابخانه"

 9112 مجموعه با "یعال نیدارالمعلم کتابخانه " 7231 سال در ،شد سیتأس یجلد 982 مجموعه با "یمرکز

  .رسید کتاب جلد 0333به  ،7277 سال در و این تعداد داد ادامه خود تیفعال به کتاب

 

 تهران دانشگاه علوم و ادبیات دانشکده تاسیس از . پسافتی نام رییتغ "یعال یسرا دانشکتابخانه " به 7279 رد

 گرفته نظر در مرکز این برای  "عالی سرای دانش و علوم و ادبیّات دانشکده کتابخانة " عنوان ،7272 شهریور در

 عالی سرای دانش و ادبیّات دانشکده کتابخانه" مجموعه، این از علوم دانشکده شدن جدا با 7297 ماه مهر از. شد

 باغ در "ادبیات دانشکده کتابخانه" عنوان به عالی، سرای دانش شدن جدا با 7220 سال از و شد نامیده "

 . کرد فعالیت نگارستان
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 انقالب خیابان در تهران دانشگاه مرکزی پردیس در خود فعلی ساختمان به کتابخانه 7221 سال در سرانجام

 دانشکده مختلف طبقات در "انسانی علوم و ادبیات دانشکده کتابخانه" 7202 سال از و شد منتقل امروزی

از داخل و خارج کشور برای  یاریبس شده منتشر یها کتاباست. در گذر زمان،  فعالیت حال در و مستقر

 اضافهمجموعه منابع  به اهدا ای وقف ،یداریخر صورت به یشخص یها مجموعه یتعداد و یداریخرکتابخانه 

 از... و انیفرمانفرمائ ب،یگ اوقاف تمان،یل انو کرمان، جمعه امام ،ینیقزوعالمه محمد  ارزش با یها مجموعه .شد

 . است جمله آن
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 توجه با منظور، همین به. است انجام حال در کتابخانه در ای لرزه سازی به و سازی مقاوم عملیات 7228 سال از

 منابع سایر و ها کتاب و یابد می تغییر موقت صورت به کارکنان استقرار محل تدریج به عملیات، برنامه به

 باز خود اصلی محل به سپس و نگهداری مناسب محلی در مراحل پایان تا و آوری جمع بخش هر اطالعاتی

  .شود می گردانده

 

 09333عنوان کتاب فارسی و 723333 شاملمنبع  233333در حال حاضر حدود مجموعه منابع کتابخانه  

 دفاع یس،نف ین،الت ی،و عرب یزن فارسااز مخ یکیهرکدام در  یتبا توجه به وضع که استالتین کتاب عنوان 

فایل منبع دیجیتالی )کتاب،  2333نگهداری می شود. همچنین و بخش مرجع  اهدایی کتاب های مقدس،

نشریه عربی و   (نسخه7233عنوان) 997 ، یفارس یهنسخه( نشر2333عنوان) 808حدود نشریه و پایان نامه(، 

 219، لوح فشرده حلقه 033ی، ارشد و دکتر ینامه کارشناس یانپا 8033ین،الت یهنسخه( نشر2333عنوان) 872

 در کتابخانه موجود است. سند تاریخی 21تصویر و  88سند،  22صفحه(،  08)منبع زیر  جزوه723نقشه، 

توضیح: از هر عنوان منبع، ممکن است چند نسخه یا چند جلد در کتابخانه موجود باشد. به این صورت، مثال یک 

انه موجود باشد، یک نسخه در کتابخ 2نسخه محاسبه می شود و اگر از هر جلد آن کتاب،  4جلدی،  4عنوان کتاب 

 نسخه به حساب می آید. 8عنوان، 



 

5 
 

 

 

امکان دسترسی به اطالعات کاملی  http://literature.ut.ac.ir/libraryبا مراجعه به نشانی 

نشریه، پایان نامه و منابع کتاب،  درباره کتابخانه، اخبار، منابع خریداری شده، عناوین تازه های

دیجیتال سازماندهی شده در هر ماه و آخرین فهرست منابع غیر کتابی موجود در کتابخانه و... وجود 

 دارد.

 

 مختلف کتابخانه  یها بخش و ساختمان

 زیر های بخش در دانشکده کتابخانه ای، لرزه سازی مقاوم سازی و به عملیات دلیل در حال حاضر به

است که بر اساس اعالم ستاد کرونا و تصمیم  44الی  8است. ساعات فعالیت فعال  پاسخگویی آماده

 دانشگاه، ممکن است تغییر یابد.

 مخازن کتاب  :(غربی شمال ضلع) کف هم زیر طبقه

 ---- کف هم طبقه

http://literature.ut.ac.ir/library
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 نامه پایان تحویل و مرجع بخش(: 2۳4 اتاق شرقی، جنوب ضلع) اول طبقه

 کتابخانه رئیس و خدمات فنی بخش (:2۰۲ اتاق غربی، شمال ضلع) اول طبقه

 جریمه، تمدید، بازگشت،) امانت مطالعه، بخش سالن(: ترکاشوند تاالر شرقی، شمال ضلع) دوم طبقه

 فارسی نشریات ادواری بخش و رسانی اطالع ،(حساب تسویه

   راه های ارتباطی کتابخانه

 مختلف های بخش تماس شماره

   54442616 ....................................................(حساب بازگشت،تمدید،جریمه،تسویه)امانت

                                                                                                           5444261۰.....................................................................................................................مخزن 

     5444۳۰8۳(فعال فعال غیر) .........................................................................نامه مرجع،پایان

 5444۳۳5۳ ....................................................................................................نشریات ادواری

 5444۳584-544426۲2......................................................................................خدمات فنی

 5444۳584 ................................................................................................... رییس کتابخانه

          554۰۲424 ...............................................................................................................دورنگار

 litlib@ut.ac.ir                                                                          :الکترونیکی پست
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 پاسخگو های ایمیل

                           :تمدید و حساب تسویه منابع، جستجوی شده، های خریداری کتاب کتابخانه، منابع

litlibbooks@gmail.com  

  litlibloan@gmail.com    :حساب تسویه و ها جریمه تمدید، امانت، و عضویت اطالعات

 litlibjournals@gmail.com  :اطالعاتی های بانک و مقاالت جستجوی کتابخانه، نشریات

 litlibthesis@gmail.com     :نامه پایان تحویل و تنظیم شرایط ها، نامه پایان جستجوی

 نشانی وب سایت             

                                                          http://literature.ut.ac.ir/library 
 نشانی موزه مجازی کتابخانه

https://literature.ut.ac.ir/museum-lib 

پستی نشانی  

کتابخانه، کدپستی:   انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تهران، دانشگاه انقالب، خیابان تهران، 

7020282802 

 

 
 


