کتابخانه دانشکده الهیات در سال  3131شمسی تأسیس شد .در سال با مجموعه  381جلدی به فعالیت خود
ادامه داد .کتابهای منتشر شده پژوهشگران بسیاری خریداری وتعدادی مجموعه های شخصی به صورت وقف یا
اهدا به مجموعه اضافه شد
کتابهای خطی ،چاپ سنگی و سربی ،موادی بودند که با خرید ،اهدا و وقف ،وارد مجموعه
کتابخانه شد و به همین منوال ،با گذشت زمان کتابخانه مراحل تکامل را پشت سر گذاشت.
مجموعه كتابخانههاي دانشگاه تهران كه پشتوانه آموزش عالي و پژوهشهاي محققان و دانشپژوهان در كشور به
شمار مي روند از يك كتابخانه مركزي و كتابخانههاي دانشكدهها و موسسات وابسته تشكیل مي گردند.

الف.كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران :كتابخانه مركزي بیشتر در خدمت فعالیتهاي پژوهشي قرار دارد
و مجموعه اي متنوع از منابع پژوهشي را در بر مي گیرد .اين كتابخانه وظیفه گردآوري و نگهداري كلیه آثار منتشر
شده در كشور و منابع مربوط به مطالعات اسالم شناسي و ايران شناسي و آثار مرجع رشته هاي مختلف
دانشگاهي انتشار يافته در خارج از كشور را نیز بر عهده دارد.

ب.كتابخانه هاي دانشكدهها و موسسات وابسته :كتابخانههاي دانشكدهها بر حسب نیازهاي علمي و آموزشي
دانشكده ويژه خود به وجود آمدهاند و موظف به گردآوري و نگهداري منابع تخصصي و آموزشي مورد نیاز دانشجويان و
مدرسان گروههاي آموزشي خود مي باشند.

ج.انواع منابع موجود در كتابخانه هاي دانشگاه تهران عبارت است از :

)3تكنگاشتها :شامل كتابها (پايان نامههاي)رسالههاي تحصیلي

)3پیايندها :شامل ادواريها و غیر ادواريها

)1مواد آرشیوي :شامل نسخه هاي خطي ،اسناد خطي،

)4مواد ديداري و شنیداري  :شامل نوارهاي صوتي وتصويري

)5منابع الكترونیكي

)6نقشهها

د -منابع و موادي كه به امانت داده نمي شوند:

-3

كتب مرجع(دايره المعارفها ،واژهنامهها ،كتابشناسيها ،نمايهها ،چكیدهنامهها ،سالنامهها ،سرگذشت-
نامههاي جمعي ،منابع جغرافیايي ،اسناد و مدارك

-3

كتابهايي كه هنوز در دفتر اموال كتابخانه ثبت نشده است

-1

كتب خطي ،چاپ سنگي ،نفیس و كمیاب

-4

پايان نامهها

-5

مجالت و روزنامههاي مجلد شده ،نقشهها ،اطلسها ،نشريات ادواري و نشريات و كتبي كه كتابخانه براي
مدت معیني به امانت گرفته است.

-6

مواد ديداري و شنیداري و اسناد و آرشیو

-7منابع ديجیتالي لوح هاي فشرده و هرگونه نرم افزار رايانهاي

ساختمان و بخشهای مختلف کتابخانه:
کتابخانه و بخشهای آن به شرح زیر است:
طبقه زیر همکف -3 :مخزن فارسی و عربی  -3مخزن التین  -1بخش سفارشات  -4بخش امانت

طبقه همکف -3 :بخش نشریات  -3مخزن کتب نفیس  -1بخش سازماندهی  -4بخش سفارشات -5

بخش اطالع رسانی  – 6سالن مطالعه  -7کتابهای مرجع  - 8پایان نامه ها

فعالیتهای بخشهای مختلف کتابخانه:
 -1تهیه و سفارش :کار این بخش تهیه و ارسال فهرست های گوناگون کتاب و نشریات به گروههای آموزشی
دانشکده ،دریافت
تقاضا از گروهها ،بخشهای مخزن و امانت ،گزینش و انتخاب منابع وسفارش و تهیه آن ؛ ثبت و تسویه حساب و پی
گیری نواقص
پس از وصول سفارشات ،انجام مراحل الزم برای قبول اهدا ،وقف،مبادله و ..............
 -2سازماندهی :در این بخش کتابهای رسیده بر اساس سیستم کنگره (  (LCمی باشد
 -3مخازن و میز امانت:
مخزن شماره  : 3کتب فارسی و عربی
مخزن شماره  : 3کتب التین
بصورت باز اداره می شوند .کتابها براساس رده بندی کنگره در قفسه ها قراردارند .استادان و دانشجویان
می توانند به مخزن مراجعه نمایند.

مراجعین پس از جستجو در برگه دان یا پایگاه رایانه ای کتابخانه ،اطالعات مورد نیاز را روی برگه های مخصوص
سفارش کتاب یادداشت می کنند و به کتابدار می دهند .کتابدار کتاب مورد نظر را یافته و به میز امانت ارسال می
شود تا پس از انجام مراحل امانت  ،در اختیار مراجعین قرار گیرد.
 -4تاالر پژوهش و نشریات و مطالعه:
الف) بخش مرجع که به صورت قفسه باز اداره می شود وشامل کتابهای مرجع عمومی و تخصصی مثل فرهنگ ها،
دایرة المعارف ،واژه نامه ها ،فهرست ها و آثار مهم بسیاری از بزرگان است.
ب) بخش پایان نامه ها که به صورت قفسه باز اداره می شود .با جستجو در پایگاه کتابخانه می توان اطالعات پایان
نامه هاي مورد نیاز را به کتابدار تحویل داد و پایان نامه را دریافت کرد.

این بخش داراری مجالت فارسی ،عربی و التین می باشد و به صورت قفسه باز اداره می شود .نشریات جدید در
سالن مطالعه مجالت و نشریات سالهای گذشته به صورت صحافی شده در مخزن مجالت بر اساس الفبای عنوان،
مورد استفاده مراجعین قرار می گیرد.

این تاالر به و سعت حدود 555متر ،برای مطالعه مراجعین پیش بینی شده است و حدود 8میز دو نفره و  35میز  4و
 6نفره و 336صندلی  3 ،دستگاه رایانه و 3برگه دان دارد.
در این مکان فرهنگ و دایرة المعارف و کتابهای رزرو ،نگهداری می شود.

مجموعه نقشه ها و اطلسهای نفیس ،تعدادی سالنامه قدیمی ،کتابهای چاپ سنگی و چاپ سربی قدیمی
اهدایی و کتابهای قطع بزرگ و نشریات قدیمی که به صورت الفبایی نگهداری می شوند.
 -9تعداد كتابها:
کتابخانه در حال حاضر حدود  022221جلد کتاب دارد که با توجه به وضعیت هرکدام در یکی ازبخشهای مخزن
فارسی و عربی ،مخزن التین ،بخش نفیس و بخش مرجع نگهداری می شود.
حدود  355عنوان نشریه فارسی

 01عنوان نشریه عربی دارد.

همچنین  3557پایان نامه کارشناسی ارشد و  461پایان نامه دکتری و حدود3585حلقه  CDپایان نامه ،در کتابخانه
موجود است.

