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 کنیکتاب را هک باز می 

 دو بال یک رپنده را گشوده ای

 رپنده ای هک از زمین

 تو را هب شهراهی دور

 تو را هب باغ اهی نور می ربد.

 ز ره کجا هک بگذری 

 هب ارمغانی از خرد، هب خاهن تو روشنی می آورد.

 گشوده باد بال اهی مهر او

 هک جاوداهن ربرْ فررازْ می رپررد.

 فریدون مشیری 
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ادبیات و علوم انسانی هب عنوان قدیمی رتین کتابخاهن کتابخاهن دادکشنه 

گان، دانش دوستان،  با همراهی یک قرنهب  دادکشنه ای کشور فرهیخت

رپوران و دانشجویان دااگشنه تهران، اریان و جهان افتخار می -دانش

 کند.

صیلی جدید  ربای استادان رد  بهروزی و تندرستیآرزوی با  
تح
سال 

 دانشجویان زعزی  گرامی و

 0011 مهر ماه 
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 تاریخچه و معرفی

کتابخانه " عنوان اب یشمس 0۴97 سال رد "تهران دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشکده کتابخانه"

 با "یعال نیدارالمعلم کتابخانه " 0۳17 سال در ،شد سیتأس یجلد ۴1۳ مجموعه با "یمرکز نیدارالمعلم

  .رسید کتاب جلد 4111 به ،0۳00 سال در و این تعداد داد ادامه خود تیفعال به کتاب ۴775 مجموعه

 

 دانشگاه علوم و ادبیات دانشکده تاسیس از پس .افتی نام رییتغ "یعال یسرا دانشکتابخانه " به 0۳0۴ رد

 در مرکز این برای  "عالی سرای دانش و علوم و ادبیّات دانشکده کتابخانة " عنوان ،0۳0۳ شهریور در تهران

 و ادبیّات دانشکده کتابخانه" مجموعه، این از علوم دانشکده شدن جدا با 0۳۴0 ماه مهر از. شد گرفته نظر

 دانشکده کتابخانه" عنوان به عالی، سرای دانش شدن جدا با 0۳۳4 سال از و شد نامیده " عالی سرای دانش

 . کرد فعالیت نگارستان باغ در "ادبیات
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 انقالب خیابان در تهران دانشگاه مرکزی پردیس در خود فعلی ساختمان به کتابخانه 0۳۳7 سال در سرانجام

 دانشکده مختلف طبقات در "انسانی علوم و ادبیات دانشکده کتابخانه" 0۳4۳ سال از و شد منتقل امروزی

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

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

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

 . است جمله آن از... و

 

 با منظور، همین به. است انجام حال در کتابخانه در ای لرزه سازی به و سازی مقاوم عملیات 0۳91 سال از

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

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

  .شود می گردانده باز خود
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 4۴111عنوان کتاب فارسی و 051111 شاملمنبع  511111در حال حاضر حدود کتابخانه منابع مجموعه  

 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،  5111 همچنین. نگهداری می شودو بخش مرجع  اهدایی های باکت مقدس،

نشریه عربی   (نسخه0511عنوان) ۴۴0 ، یفارس یهنسخه( نشر۳111عنوان) 146حدود  ،نشریه و پایان نامه(

 ،لوح فشرده حلقه 411، یارشد و دکتر ینامه کارشناس یانپا 6411ین،الت یهنسخه( نشر۳111عنوان) 60۳و 

در کتابخانه موجود  سند تاریخی 57تصویر و  11سند،  99صفحه(،  41جزوه )منبع زیر 051 نقشه، ۳7۴

 است.

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

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

 نسخه به حساب می آید. 8عنوان، 

 

 

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

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

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

 وجود دارد.

 

http://literature.ut.ac.ir/library
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 مختلف کتابخانه  یها بخش و ساختمان

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

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

 تصمیم دانشگاه، ممکن است تغییر یابد.

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

 ---- کف هم طبقه

 نامه پایان تحویل و مرجع بخش(: 2۳4 اتاق شرقی، جنوب ضلع) اول طبقه

 یسرئ و ی(سازماندهمجموعه ساری و )دمات فنیخ (:2۰۲ اتاق غربی، شمال ضلع) اول طبقه

 کتابخانه

 نشریات ادواری بخش ،مطالعه سالن و بخش امانت (:ترکاشوند تاالر شرقی، شمال ضلع) دوم طبقه

  اطالع رسانی ،فارسی
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 تابک مخازن: (غربی شمال ضلع) کف هم زیر طبقه

 0444۳08۳-0444211۰شماره های تماس: 

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برای نظم دهی به منابع خود از سیستم رده بندی دیویی استفاده 

رده  01دارد و علوم را به معتبر و قدیمی رده بندی منابع کتابخانه ای که پایه فلسفی عددی یکی از  نظام های می کند )

بسته قفسه مجموعه ها به صورت  ینا یاد،به خاطر حجم ز (.زیر رده و ... تقسیم می کند 01کلی و هر رده را به 

 یانو دانشجو یاز. استادان در صورت نندحق ورود به مجموعه را دار فقط کتابداران یعنیشوند  یاداره م

 . یندتوانند به مخزن مراجعه نما یبه صورت محدود م یلیتکم یالتتحص

 کتابدارانتوسط  ییفعال کردن کارت دانشجو ،از امکانات کتابخانه یبهره مند یگام برا اولین

  .است امانت بخش

 

 کنیم؟ و دریافت چگونه منابع مورد نیاز خود را جستجو

سامانه جامع "وارد شوید و   https://library.ut.ac.irبرای جستجوی منبع مورد نظر خود به آدرس 

 را انتخاب کنید. "های دانشگاه تهران )آذرسا( کتابخانه

https://library.ut.ac.ir/
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اگر با نام کاربری و گذرواژه دانشگاه تهران به این بخش وارد شوید، از امکانات ویژه بهره مند خواهید شد. در 

 صورت به عنوان کاربر عادی از خدمات استفاده خواهید کرد.غیر این 

 

 بر اساس نیاز می توانید از طریق جستجوی ساده یا پیشرفته، منابع مورد نیاز خود را جستجو کنید. 

 همزمان جستجوی امکان پیشرفته، در جستجوی ساده می توان فقط یک فیلد را جستجو کرد اما جستجوی

 .ارائه می دهدنتایج دقیق تری  هم می کند ورا فرا مختلف فیلد چند
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لدهای جستجو، آن را محدود در این مرحله اطالعات منبع مورد نیاز خود را وارد کنید و با توجه به فی

  و ... را تعیین نمایید. ، منابع دیجیتالیهمچنین می توانید نوع ماده، محل نگهداری، زبان، سال نشر نمایید.

 

را بزنید. منابع یافته شده نمایش داده می شود. بر روی منبع مورد نظر خود کلیک سپس کلید جستجو 

 کنید تا اطالعات آن را ببینید.
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، می توانید اطالعات کتاب را "افزودن به کتابخانه شخصی"برای دسترسی آسان بعدی، با کلیک 

 ذخیره کنید.

شوید و با در دست  مئنو موجود بودن منبع مط از محل نگهداریبا کلیک بر گزینه های عنوان یا موجودی، 

 داشتن شماره رده بندی دیویی و شماره مدرک به محل نگهداری منبع مورد نظر مراجعه نمایید. 

 

بروید، اطالعات را  امانت بخشدرج شده است، به  ۴یا مخزن  0در صورتی که محل نگهداری کتاب، مخزن 

به کتابدار تحویل دهید و منتظر دریافت منبع مورد نظر خود بمانید. می توانید کتاب را در محل مطالعه 

 کنید یا از کتابخانه امانت بگیرید. 
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امانت مدت تاریخ بازگشت کتاب را به خاطر بسپارید و کتاب را در زمان تعیین شده به کتابخانه برگردانید یا 

 .)امکان تمدید تلفنی وجود دارد( د کنیدرا تمدی

 تمدید مدت امانت 

د در سامانه آذرسا، می توانید اطالعات منابع امانت گرفته شده، رزرو شده یا افزوده وبا مراجعه به پروفایل خ

 در ،امانت دست در مدارکهمچنین برای تمدید می توانید با انتخاب گزینه  به کتابخانه شخصی را ببینید.

 .کنید تایید را شده باز صفحه و بزنید را رنگ سبز تیک عملیات، ستون در کتاب، هر برای شده باز پنجره

 

 

 (04442111امکان تمدید تلفنی کتاب وجود دارد.) شماره های تماس :

:     و جریمهحساب تسویه تمدید، ایمیل پاسخگوی عضویت، امانت، 

litlibloan@gmail.com 

 .استمتفاوت  و عادی با توجه به مقطع تحصیلی و شرایط کرونایی ،امانت و روزهایمجازکتاب عناوین  تعداد

 تومان است. 011کتاب مبلغ بازگشت هر روز دیرکرد  جریمه

 دریافت جریمه فقط از طریق کارت بانکی انجام می شود.
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 سامانه دیجیتال آذرسا

این  .، در سامانه آذرسا بارگذاری شده است()کتاب، نشریه، پایان نامهمنبع  5111، فایل حدود 0۳99سال از 

، کتاب هادر اطالعات منابع نشان داده می شود. در صورت تمایل به مطالعه فایل  "پیوست"منابع به صورت 

 روی پیوستها کلیک کنید.

 

از طریق کلیدهای موجود، می با توجه به شرایط منبع اطالعاتی، امکان مطالعه یا دانلود فایل وجود دارد. 

 توانید کتاب را تورق و مطالعه نمایید.
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 :یساز مجموعهبخش 

 یو قانون یو انجام امور ادار یهانتخاب و ته یفهکتابخانه و شامل سفارش و ثبت است. وظ یگرد یبخش فن 

 یا خود نیاز مورد یکتاب ها پیشنهاد برای. است یساز مجموعهبه عهده کتابداران  کتاب هاثبت  و یدخر

 این بهدرخواست کتبی خود را جهت بررسی  توانید می است، مفید کتابخانه برای شما نظر از که ییکتاب ها

درباره موجودی  ارسال نمایید. litlibbooks@gmail.com پاسخگوی ایمیل به یاتحویل دهید  بخش

 کتاب های مورد نیاز خود نیز می توانید با این نشانی یا ایمیل پاسخگوی بخش امانت مکاتبه نمایید.

)استادان محترم می توانند منابع اطالعاتی مورد نیاز و پیشنهادی خود را از طریق اتوماسیون  

 .اعالم نمایند.(

دریافت  امکان و است مراجعان راهنمای ،... و یابی مقاله پژوهش، امر در بخش این :رسانی اطالعبخش 

 فراهم ی دانشگاهیها رشتهکلیه  در دانشگاهاشتراکی  الکترونیکی منابعمشاوره و راهنمایی برای جستجوی 

 .باشد می

 

 نامه پایان و مرجع بخش(: 2۳4 اتاق شرقی، جنوب ضلع) اول طبقه

 نامهسرگذشت ها،نامه ها، سالنامه ها، چکیدهها، نمایهکتابشناسیها، نامهها، واژهدایره المعارف :بخش مرجع

و فقط در همین مکان  شود میدر این بخش نگهداری  ، منابع پراستفاده هر رشته و ...، منابع جغرافیاییها

 قابل استفاده است. 

. دارد دکتری و ارشد نامه پایان عنوان 6411 از بیش انسانی، علوم و ادبیات دانشکده کتابخانه پایان نامه ها:

  .است دسترسی قابل آذرسا سامانه در ها نامه پایان تمام فایل

 درنیز  پایان نامه های مقطع دکتری وکارشناسی ارشددسترسی به فایل  انجام مراحل تحویل پایان نامه و

 .انجام می شود بخش این
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استفاده از کتاب های مرجع، تنظیم کتابداران بخش مرجع، آماده راهنمایی شما در جستجو و 

 پایان نامه و جستجو و استفاده از پایان نامه های مورد نیاز هستند.

نیز برای راهنمایی کاربران درباره نحوه تنظیم  litlibthesis@gmail.comایمیل پاسخگوی 

 قابل استفاده است. و ... ه مورد نیازدریافت فایل پایان نام ،پایان نامه

 استفاده از کتاب های بخش مرجع: 

کتاب را و محدود کردن محل نگهداری به بخش مرجع، می توان ( قبال توضیح داده شد) با جستجوی کتاب

 به کتابدار تحویل داد و به منبع دست یافت. شماره بازیابی کتاب مورد نیاز را در قفسه پیدا کرد یا 

  :پایان نامه ها جستجوی

پایان نامه "انتخاب گزینه  با ورود بخش هایی از عنوان یا نام نویسنده ومدارک در قسمت جستجوی 

 در بخش نوع ماده می توانید پایان نامه مورد نظر خود را بیابید. "فارسی

mailto:litlibthesis@gmail.com
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 با سامانه قابل مشاهده است.پایان نامه هایی که دو سال از دفاع آنها گذشته است، در این متن فایل تمام 

 .کرد مطالعه را نیاز مورد نامه پایان توان می نمایش، گزینه انتخاب

 

 

 پایان نامهرایگان تمام متن مطالعه 

وارد شوید و پایان نامه مورد نیاز خود را  utdlib.ut.ac.irبه آدرس دانشگاه،  vpnپس از فعال کردن 

 جستجو کنید.
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 را نمایش پیش نامه، پایان مطالعه برای پایان نامه، می توانید اطالعات مختصر آن را ببیند.با کلیک بر عنوان 

 .کنید انتخاب
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با استفاده از کلیدهای موجود صفحه، می توانید تمام متن پایان نامه را مطالعه کنید. در صورت تمایل، با 

 پرداخت هزینه، امکان دانلود پایان نامه نیز وجود دارد.

 

 پایان نامهشرایط تنظیم 

باید یک نسخه چاپی دو رو از در اولین مرحله تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

کتابخانه دانشکده های ل بخش پایان نامه به مسئوزیر با شرایط  لوح فشردهیک پایان نامه را به همراه 

 تحویل دهند:

 Wordابتدا تا انتهای پایان نامه( در قالب فایل )ازکامل پایان نامه  -

  PDF فایل قالب در( نامه پایان انتهای تا ازابتدا) کامل نامه پایان -

 PDF فایل قالب در صفحه اول پایان نامه (05-۴1) -

 فحه عنوان به زبان انگلیسی و اصلص ، چکیده انگلیسی،همراه با کلید واژه های استاندارد چکیده فارسی

 است. لوح فشردهپایان نامه از موارد ضروری در نسخه چاپی و دفاع صورتجلسه 

باشد و از  سرمه ایو برای پایان نامه های دکتری  زرشکیرنگ جلد برای پایان نامه های ارشد باید 

 گالینگور ساده استفاده شود.
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 در. است سازی آماده و نویسی فهرست شاملکتابخانه و  یفن یاز بخشها یکی: سازماندهی منابعبخش 

با  .شود میوارد  های دانشگاه تهران کتابخانه پایگاه به و استخراج کتاب ها محتوای اطالعات بخش، این

امکان قرار گرفتن هر کتاب در قفسه بر اساس نظام رده  ،به عطف کتاب ها الصاق برچسب شماره بازیابی

 .می گردد کتابداران فراهمو  کاربران برایآسان تر  بازیابی و جستجوبندی و 

و اطالع  بخش نشریات ادواریمطالعه،  النس ،بخش امانت) وم: تاالرشهید ترکاشونددطبقه 

 (رسانی

تسویه  ،جریمهپرداخت  ،رزرو ،بازگشت ،تمدید ،امانت ،کتاب همه امور مربوط به سفارش امانت:بخش 

  حساب و عضویت موقت در این بخش انجام می شود.

 21116555: و اطالع رسانی تماس بخش امانت و مطالعهشماره 

. میزهای ن پیش بینی شده است امتر، برای مطالعه مراجع 411حدود سعت این تاالر به و االر مطالعه:ت

 دلپذیری را برای شما فراهم می کند.مطالعه امکان مطالعه انفرادی یا عمومی و فضای روشن و آرام تاالر، 

 

 می نگهداری فارسی آرشیو و جاریادواری  نشریات بخش ایندر  :و اطالع رسانی ادواری یاتنشر بخش

یا از  کرد مطالعه و دریافت را نشریه توان می کتابداران، به نیاز مورد مجله یا مقاله اطالعات ارائه با. شود

 اطالعات منابع پایگاه و مجالت در نیاز مورد مقاالت یافتن و جستجو جهت .صفحات مورد نیاز عکس گرفت

 .بگیرید بهره کتابداران راهنمایی از توانید می علمی

شامل اطالعاتی از کل موجودی مجالت فارسی جهت بهره  دانشکده فارسی کتاب راهنمای مجالت

 .است ادواری موجود نشریات بخش گیری بهتر کاربران، در
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 زمان ترین سریع در کتابخانه ادواری نشریات درباره اطالعاتی یا نیاز مورد مقاله دریافت برای

 ارسال litlibjournals@gmail.com پاسخگوی ایمیل به را خود درخواست است کافی ممکن،

به ایمیل  اشتراک جهت نیست را کتابخانه مجموعه در که رشته خود مهم و مفید مجالت. نمایید

  .یدده پیشنهاد سازی مجموعه بخش پاسخگو یا

 0444۳۳0۳: و اطالع رسانی شماره تماس بخش نشریات ادواری

 جستجوی نشریات ادواری

در بخش جستجوی مدارک )قبال توضیح داده شد(، با وارد کردن بخش هایی از عنوان یا اطالعات دیگر 

 یافت.، می توان مجله مورد نیاز را "پیایند التین"یا  "پیایند فارسی"مجله و انتخاب نوع ماده به صورت 

 

 در قسمت موجودی، می توان شماره های موجود در این کتابخانه را مشاهده نمود.
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دریافت نسخه چاپی مجله، می توان با در دست داشتن عنوان و شماره به کتابداران این بخش مراجعه  برای

 کرد. 

ممکن است تا برطرف شدن کامل اشکالت، در تبدیل اطالعات پایگاه، جدید توضیح: به دلیل مشکالت نرم افزار 

برای دریافت هر منبعی که نوع آن پیایند مجالت به اشتباه مخزن یا محل دیگری ذکر شده باشد. محل نگهداری 

ل اگر مح )=نشریه= مجله( است باید به بخش نشریات ادواری در طبقه دوم، انتهای تاالر ترکاشوند مراجعه شود.

 باشد، فقط نسخه دیجیتال مجله در کتابخانه موجود است. "مخزن نشریات دیجیتال"نگهداری، 

نیز کافی است پیوستها را کلیک کنید و با توجه به نام فایلها، شماره مجله مجله برای دریافت فایل دیجیتال 

له، می توان مقاله دلخواه را در هر فایل مجله با کلیک بر روی نمایش مقا مورد نیاز خود را مشاهده نمایید.

 مطالعه کرد.

 تهران، دانشگاه ادبیات تربیت، دانشکده و تعلیم بارگذاری نسخه دیجیتال شماره هایی از مجالت

 های پژوهش ،تاریخی علوم های پژوهش عربی، ادب فارسی، تاریخ، ادب و شناسی کابل، باستان

 ،تهران دانشگاه فلسفه ،شناسی باستان مطالعات، نگین ،تاریخی های بررسی ،ایرانشناسی

در سامانه دیجیتال آذرسا کامل شده یا در حال انجام است و ادبی  نقد پژوهشنامه ،زبانی های پژوهش

 امکان مطالعه آنها در سامانه وجود دارد.
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نشان می دهد که این شماره مربوط به  UT_LHU_PF_1387K_v23_n45_0000568_0004.pdf نام فایل

 است. فارسی نشریه( -)مجله یک پیایند 0۳17، سال 45شماره پیاپی بیست و سوم،  جلد

 

 

 

 

https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-5hk7w3ysx
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بخش هایی که به دلیل عملیات مقاوم سازی و به سازی لرزه ای به تدریج قابل دسترس خواهد 

 شد:

 قدیمی، سالنامه تعدادی نفیس، های اطلس و ها نقشه گیب، اوقاف مجموعه :نفیس کتاب های مخزن

 های نسخه تعدادی کرمان، جمعه امام اهدایی های کتاب و قدیمی سربی چاپ و سنگی چاپ های کتاب

 شناسی، ایران و شناسی باستان زمینه در بزرگ قطع های کتاب ایران، خارج و ایران های کتابخانه از عکسی

 قزوینی عالمه مرحوم شده خریداریمجموعه  همچنین شود می نگهداری بخش این در قدیمی نشریات

کتاب .  است شده نویسی حاشیه قزوینی عالمه خط به که است ارزنده و نفیس کتب جلد ۴۴11حدود شامل

 می کتابدار، به آن ارائه و بازیابی شماره یافتن و کتابخانه اطالعات پایگاه در جستجو با را بخش این یها

 . کرد مطالعه محل در فقط توان

 آبادی، نجم درخشان، مقدس، دفاع های باکت مجموعه شامل :وقفی و اهدایی های باکت مخزن

 کتاب هااز برخی توان می بخش این به مراجعه با. هاست مجموعه سایر و قاضی ضمیر، روشن فرمانفرمائیان،

 .گرفت امانت را

قابل دسترس  با آماده شدن بخش نشریات ادواری جدید،نشریات معتبر التین  نشریات ادواری التین:

 خواهد شد.
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 امکانات بیشتر برای دستیابی به منابع اطالعاتی

امکان دسترسی به سامانه یکپارچه کتابخانه ها، منابع و پایگاه های اطالعات در وب سایت کتابخانه مرکزی 

 پژوهشی دانشگاه، منابع دیجیتال و بسیاری امکانات دیگر وجود دارد.-علمی، نشریات علمی

 

 امکاناتی برای نابینایان

، یکی از بخش های فعال کتابخانه مرکزی است که ارائه کتاب های صوتی و صوتی کردن بخش نابینایان

 منابع مورد نیاز دانشجویان نابینا و خدمات دیگر را به عهده دارد. 

 )این بخش را به دوستان نابینای خود معرفی و استفاده از آن را توصیه کنید.(
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 آموزش

استفاده از منابع اطالعات علمی در ابتدای هر سال تحصیلی برگزار می شود. دوره های آشنایی با کتابخانه و  

دوره های روش پژوهش، آشنایی و بهره گیری از پایگاههای اطالعاتی یا دوره آموزشی مورد نیاز هر رشته 

یا انفرادی دانشجویان قابل ( کالسی) ، گروهیتحصیلی نیز بر اساس درخواست و ثبت نام انجمن علمی

در همه بخش های کتابخانه  برای شرکت در دوره های آموزشی ارائه درخواست و ثبت نام .می باشداری برگز

 ر است.امکان پذی
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 "یک قرن یک کتابخانه" :موزه مجازی کتابخانه

موزه مجازی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به عنوان شناسنامه و کارنامه صد سال 

با   https://literature.ut.ac.ir/museum-lib ای کشور، با نشانی فعالیت قدیمی ترین کتابخانه دانشکده

 9تاکنون در  0۳11های آن از سال  تصویر درباره کتابخانه و فعالیت 711امکان نمایش و توضیح بیش از 

 آماده بهره برداری است.  0411از مهر بخش 

 :زیر استبخش های مختلف موزه به شرح 

 تصویر( 5۴رؤسا ) -

اسناد اداری: امور کارکنان، امور کتابخانه، بخش امانت و مطالعه، بخش خدمات فنی )سازماندهی منابع و  -

 تصویر( ۳47مجموعه سازی(، لوازم و تجهیزات کتابخانه ای، همکاری با سایر مراکز )

های فارسی و التین و مخزن  خزن کتابساختمان کتابخانه: ساختمان قدیم کتابخانه، مخازن کتاب )م -

های نفیس و اهدایی(، بخش امانت و مطالعه، تاالر پژوهش )مرجع و پایان نامه(، نشریات ادواری،  کتاب

 تصویر( 0۴1خدمات فنی )سازماندهی منابع و مجموعه سازی( )

 تصویر( 40لوازم و تجهیزات کتابخانه ای ) -

 50های تخصصی، آموزش و اطالع رسانی ) ها و نشست انه، نمایشگاهآموزش و اطالع رسانی: انجمن کتابخ -

 تصویر(

 تصویر( 41همگام با تاریخ کتابداری ) -

 تصویر( 010گلچین منابع ) -

های ارسالی کاربران از کتابخانه ادبیات و علوم انسانی یا سایر کتابخانه  مهمان خانه )محل نمایش عکس -

 های دانشگاهی خواهد بود.(

 نماهنگ )در آستانه صد سالگی( -
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   کتابخانهراه های ارتباطی 

 مختلف های بخش تماس شماره

  04442111                    :(حساب تسویه،جریمه،تمدید،بازگشت امانت )ترکاشوندرتاال

 04442111 -0444۳۳0۳                                                                     رسانی اطالع

     0444۳۰8۳(فعال فعال غیر)                                                               نامه:  پایان،مرجع

 0444۳۳0۳                                                                                        :نشریات ادواری

 0444۳08۳-0444211۰                                          کتاب                                   مخزن 

 0444۳084-044421۲2                          :مجموعه سازی و سازماندهی(فنی )دمات خ

 0444۳084                                                                                        :رییس کتابخانه

          004۰۲424                                                      دورنگار:                                             

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

                           :تمدید و حساب تسویه منابع، جستجوی شده، خریداریهای  باکت 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 
پستی نشانی  

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

04۳456564۳ 
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خوشتر ز کتاب آشنایی نبود                                               ز کتابخاهن جایی نبود بهتر        

بهتر ز مطالعه دوایی نبود                                 دره ربای رع  اراا  ووودرد  

 

کتابخاهن دادکشنه ادبیات و علوم انسانی      

http://literature.ut.ac.ir/library 


