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الف  -پيشيٌِ
كتاتخاًِ آيت اهلل الؼظوي تـشٍجشدي

هؼشٍف تِ كتاتخاًِ هسجذ اػظن ،تِ ّوت ايي هشجغ ػاليوذس دس سال

 2451ضوسي دس جَاس تاسگاُ هلكَتي حضشت كاعوِ هؼصَهِ ٍ دس ضلغ ؿشتي هسجذ اػظن تأسيس گشديذ.
هشحَم ضيخ اتَالواسن آضتياًي اٍليي سئيس ايي كتاتخاًِ تَد ٍ
تٌا تِ دسخَاست ايطاى ،سشپشستي كتاتخاًِ دس سال2486تِ
ضَساي ػالي حَصُ ػلويِ ٍاگزاس گشديذ كِ دس ايي دٍسُ،
تـييشاتي اساسي دس تْساصي ٍ استواء كيليت كتاتخاًِ تَسظ
هذيش ٍهت حَصُ ػلويِ هن صَست پزيشكت.

ب  -تَسؼِ ٍ تجْيس
دس سال  2499تش اساس ساختـاس جذيذ هشكض هذيشيت حَصُّاي ػلويِ اداسُ ايي كتـاتخاًِ تِ هؼاًٍت پژٍّص
حَصُ ّاي ػلويِ ٍاگزاس گشديذ .اص آى ٌّگام تاكٌَى تَجِ ٍيژُ هذيشيت حَصُّاي ػلويِ ٍ اّتوام هؼاًٍت پژٍّص
تِ ايي كتاتخاًِ هَجة سضذ هاتل تَجِ ،پيطشكت كشاٍاى ٍ تْساصي ايي كتاتخاًِ دس ػشصِ ّاي هختللي اص جولِ;
تْيِ ،تجْيضات ٍ هٌاتغ ػلوي اػن اصكتاب ٍ ًشم اكضاس ًٍيض ًگاُ جذيذ ٍكاسآهذ هذيشيتي ٍ ايجاد تحَل دس ًَع اسائِ
خذهات تِ هحوواى حَصٍي گشديذُ است.
تٌاي جذيذ كتاتخاًِ تا اهذام تَليت هسجذ اػظن دس چْاس عثوِ ،تا تْشُگيشي اص اسلَب هؼواسي جذيذ ٍ تا
تأسيسات ٍ تجْيضات هذسى ،تَسظ ضشكت هٌْذسيي هطاٍس ”پيشساص“ كِ ساتوِ احذاث ٍ عشاحي ساختواى
كتاتخاًِ هلي سا دس كاسًاهِ خَد داسد عشاحي ٍ تَسظ تٌياد هسكي اًوالب اسالهي احذاث ضذُ است .تجْيض ايي
كتاتخاًِ تا ّوكاسي هشكض هذيشيت حَصُّاي ػلويِ ٍ تَليت هسجذ اػظن ٍ استاًذاسي هن ،اًجام پزيشكتِ است.
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ج  -افتتاح ساختواى جذيذ
دس اسلٌذهاُ سال  2499عي هشاسوي تا حضَس سياست هحتشم جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ جوؼي اص هذيشاى
حَصٍي ٍ دست اًذسكاساى ايي هجوَػِ  ،ساختواى جذيذ كتاتخاًِ تِ دست هذيش هحتشم حَصُّاي ػلويِ
اكتتاح گشديذ ٍ اص آى ٌّگام هَسد استوثال ٍاستلادُ سٍصاكضٍى كضال ٍ هحوواى حَصٍي هشاس گشكتِ است.

اص ًخستيي سٍصّاي ساُ اًذاصي كتاتخاًِ ،هسَليي كطَس ،اساتيذ تشجستِ حَصُ ٍ ضخصيتْاي داًطگاّي تا
حضَس دس كتاتخاًِ دس جشياى كؼاليتْاي ايي هشكض ػلوي هشاس گشكتٌذ.
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د  -بخص ّاي كتابخاًِ
كتاتخاًِ آيتا ...الؼظوي تشٍجشدي دس ساختاس ٍضكل جذيذ ،داساي تخطْاي هتؼذدي است كِ دس كشايٌـذي
هٌسجن ،هستوش ٍ هٌظن دسحال اسائِ خذهات تِ هحوواى ٍپژٍّطگشاى اسجوٌذ حَصٍي است.
 - 1ساله مطالعه عمومي

سالي هغالؼِ ػوَهي كتاتخاًِ تا هساحتي تالؾ تش  441هتش هشتغ  ،تِ صَست هلسِ تـاص ٍ هتطـكل اص 7351
جلذ كتاب دس هَضَػات ػلَم اسالهي ايجاد ضذُ است.
ظشكيت ايي سالي ً 261لش تَدُ ٍ دسحال حاضشً 2711لش اص عالب  ،كضال ٍهحوواى حـَصٍي داساي كـاست
ػضَيت ايي سالي هي تاضٌذ .هتَسظ هشاجؼيي سٍصاًِ سالي ػوَهي ًيض ً 911لش است.
(الصم تِ ركش است ؛ جْت تكشين اساتيذ ٍ عالب هؼون ،حثت ًام ٍ دسياكت كاست ػضَيت الصم ًويتاضذ)

كتة دسخَاستي هشاجؼيي سالي ػوَهي اص هخضى دس سال  ،9:تا اٍلَيت هَضَػات; كوـِ ،حـذيج ،تلسـيش،
اصَل ،تاسيخ ،كلسلِ ،سجال ٍ  ...هيتاضذ.
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 - 2ساله مطالعه پژوهشگران و محققيه

ايي سالي تا هساحتي تالؾ تش  291هتش هشتغ تَدُ ٍ داساي ً 51لش ظشكيت هيتاضذ.

سالي هغالؼِ پژٍّطگشاى ٍ هحوويي تِ صَست هلسِ تاص  ،تيص اص  5436جلذ كتاب سا دس خَد جاي دادُ
است .تؼذاد اػضاي داساي كاست ػضَيت سالي هحوويي ً 411لش ٍ هتَسظ هشاجؼيي ،سٍصاًِ ً 211لش
هي تاضذ.
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 - 3بخش خواهران

تخص خَاّشاى كتاتخاًِ اص اتتذاي خشداد هاُ سال  249:تأسيس ٍ ساُاًذاصي ضذ .ايي تخص ضاهل سـالي هغالؼـِ
ػوَهي تِ ظشكيت ً 251لش ،تاًك اعالػات ٍ تَكِ هيتاضذ .سالي هغالؼـِ ػوـَهي خـَاّشاى تـا  441هتـش هشتـغ
هساحت تِ صَست هلسِ تاص ٍ داساي  5:48جلذ كتاب هيتاضذ.

تؼذاد اػضاي خَاّش داساي كاست ػضَيت ً 2676لش است كِ اص ايي تؼذاد ً 688لش اص خَاّشاى علثًِ 47 ،لش حاكظ
هشآى كشينً 29 ،لش پضضك ٍ پيشا پضضك ٍ ً 25لش استاد حَصُ هيتاضٌذ.
هتَسظ هشاجؼيي سٍصاًِ سالي ػوَهي ًيض دس سال  9:تالؾ تش ً 511لشحثت گشديذُ است.
تِ ؿيش اص كتاب ّاي هَجَد دس سالي كتة دسخَاستي هشاجؼيي تِ سالي خَاّشاى اص هخضى كتاتخاًِ دس ايي سال تا
اٍلَيت هَضَػات; ػلَم هشآًي ،حوَم ،سٍاًطٌاسي ،ػلَم اجتواػي ،كالم ،كوِ ... ٍ ،تَدُ است.
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 -4باوك اطالعات ويژه پژوهشگران

تاًك اعالػات ٍيژُ پژٍّطگشاى كِ دس سال 9:ساُ اًذاصي گشديذُ ؛ تا تشخَسداسي اص  51دستگاُ سيستن
ساياًِ ،تِ اسائِ خذهات الكتشًٍيكي تِ هحوواى حَصٍي ٍ هشاجؼيي هي پشداصد  .اػضاي تاًك اعالػات تشادساى
ً 2371لش اص عالب سغح  ، 5 ٍ 4داًطجَياى كاسضٌاسي اسضذ ٍ دكتشا تطكيل ضذُ است كِ هياًگيي
هشاجؼيي سٍصاًِ تِ تاًك اعالػات دس سال هزكَس ً 291لش تَدُ است.

هٌاتغ هَجَد دس تاًك اعالػات ػثاستست اص;
تصاٍيش ًسخ خغي  22:11جلذ ،تصاٍيش ًسخ چاج سٌگي كتاتخاًِ ضاهل  611جلذ (كـِ تخطـي اص دّْـا
ّضاس جلذ كتاب چاج سٌگي هَجَد دس كتاتخاًِ است) كِ ّش سٍص تـا اداهـِ تصـَيش تـشداسي اص ًسـخ چـاج
سٌگي كتاتخاًِ تِ تؼذاد آى اكضٍدُ هي ضَد
كتة ديجيتال  89321جلذ دس هالة  239ػٌَاى ًشماكضاس ،هتَى ٍ هواالت ديجيتال  49111ػٌَاى.
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 - 5باوك اطالعات خواهران

تؼذاد اػضاي تاًك اعالػات خَاّشاى تالؾ تش ً 2417لش ٍ هياًگيي هشاجؼيي سٍصاًِ تِ ايي تخص ً 231لش هي تاضذ كِ تا
داسا تَدى تؼذاد 31دستگاُ ساياًِ دس خذهت خَاّشاى هحون هشاسداسد.
دس ايي تخص خذهات ايٌتشًتي ٍ پژٍّطي دس هالة ًشم اكضاسّا ٍ هتَى ديجيتال دس اختياس هحوويي هشاس هي گيشد  .اػضاي
ايي تخص اص خذهات جاًثي ّوچَى پشيٌت اعالػات هتٌي ٍ رخيشُ كايل ّاي خَد تش سٍي لَح كطشدُ ٍ حاكظِ ّاي
جاًثي تشخَسداس هي ضًَذ.
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 - 6خدمات مخزن وصحافي

تؼذاد كل كتة هخضى دس اتتذاي سال  9:تؼذاد  9:411تَدُ كِ تا اكضايص ايي تؼذاد ،دس پاياى سال هزكَس
تالؾ تش  :7311گشديذُ است.
آهار هخسى كتابخاًِ در سال  31ػبارتست از:

كتة ٍاسد ضذُ تِ هخضى كتاتخاًِ;  79:4 ........................... ................................ ................................جلذ
كتة ليثل گزاسي ٍ هَضَع تٌذي ضذُ  :2:9 ................... ................................ ................................جلذ
كتة تك گزاسي ضذُ (ًَاس اهٌيتي)  64445 ........................ ................................ ................................جلذ
ًطشيات ٍ هغثَػات ..................... ................................ ................................ ................................

 611جلذ

كتة دسخَاستي هشاجؼاى اص هخضى  5456 .......................... ................................ ................................جلذ

آهار صحافي كتابخاًِ در سال ً 31يس ػبارتست از:

كتة صحاكي ضذُ  653 ........................... ................................ ................................ ................................جلذ
سٍصًاهِّا ٍ ًطشيات صحاكي ضذُ  493 ................................. ................................ ................................جلذ
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 - 7فهرستوويسي مخطوطات و كتب كهه

خذهات تخص كْشستًَيسي هخغَعات ٍ كتة كْي دس سال  9:تِ ضشح ريل است;

چاج هجوَػِ فْرست ًسخِّاي خطي كتابخاًِ دس  3967صلحِ دس هالة چْاس هجلذ
ايي فْرست ّا تَسط آيت اهلل استادي تْيِ ٍ با حوايت تَليت هسجذ اعظن آيت اهلل علَي برٍجردي
چاپ شذُ است .جلذ پٌجن ايي هجوَعِ ًيز با عٌَاى فْرست فٌی آهادُ چاپ هی باشذ.

كْشست ًَيسي تحليلي ًسخِّاي چاج سٌگي كتاتخاًِ
دس هشحلِ اٍل تيص اص  7111جلذ ًسخِ چاج سٌگي اص هخضى اصلي كتاتخاًِ جذا ساصي ضذُ
كْشستًَيسي تيص اص  4611جلذ ًسخِ چاج سٌگي
تصَيشتشداسي ٍ تْيِ ًسخِ ديجيتال اص  7:1جلذ ًسخِ چاج سٌگي
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 - 8تاسيسات كتابخاوه

ًيشٍّاي تاسيسات كتاتخاًِ پس اص تحَيل هَهت تاسيسات ساختواى ٍ كليِ سيستوْاي جاًثي ،اص ضشكت
تجْيض كٌٌذُ كتاتخاًِ ًسثت تِ كٌتشل ػولكشد صحيح سيستن ّا ٍ تاصتيٌي كصلي ٍ دس ًْايت گضاسش كٌي
تِ ضشكت ّاي تجْيض كٌٌذُ اهذام ًوَدًذ.

اّن فؼاليتْاي بخص تأسيسات كتابخاًِ در سال  31ػبارتست از:
تؼويش ٍ ًگْذاسي سيستن تَْيِ (سشهايص ٍ گشهايص)
ًگْذاسي سيستن اػالى ٍ اعلاء حشين
ًگْذاسي سيستن كٌتشل اهٌيت َّضوٌذ ٍ سيستن دصدگيشّا
ًگْذاسي سيستن تشم ،سٍضٌايي ٍ تشم اضغشاسي
ًگْذاسي سيستن آب سشدكي ّا
سنپاضي دٍسُاي هخضى ٍ هحيظ كتاتخاًِ
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ُ  -ساػات فؼاليت
كتاتخاًِ آيتاهلل الؼظوي تشٍجشدي دس سال ّ 249:ش سٍص تِ ؿيش اص تؼغيالت سسوي اص سـاػت  8الـي ( 32سٍصاًـِ
25ساػت) دس تخص ّاي كَم الزكش دسخذهت عالب  ،كضال ٍ داًص پژٍّاى اسجوٌذ تَدُ است.

ي  -افق ٍ چشن اًذاز
سالياى دساص است كتاتخاًِ آيتاهلل الؼظوي تشٍجشدي هحللـي تـشاي ػلـن آهـَصي ٍداًـص پژٍّـي كضـال ٍ
كشّيختگاى ٍادي ػلن ٍايواى ٍ چشاؽ سٍضٌي كشاسٍي عالب اسجوٌذ حَصُ تَدُ است
هسيش تَسؼِ ٍتكاهل ايي هجوَػِ ػظين تا ّوت ٍتالش دلسَصاًِ دسـت اًـذسكاساى آى دس سـال 9:ٍ 99
سًٍذي ضتاتاى ٍ سٍتِ سضذ ياكت كِ اهيذ هي سٍد سيش پيطشكت ٍ استواي آى دس سالً 24:1يض تيص اص پيص
پَيا ٍ اهيذ تخص تاضذ .دس ايي ساستا تشًاهِ ّايي ًيض پيص تيٌي گشديذُ كِ اص آى جولِ ػثاستست اص;
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تْيِ ًرم افسارّاي كتابذاري ٍ كتابخاًِ ديجيتال :

تا تَجِ تِ حجن هٌاتغ هَجَد ٍ ضشٍست استثاط تا كتاتخاًِ ّا ٍ سايش هشاكض ػلوي ٍ اسائِ خذهات هغلَب تِ
پژٍ ّطگشاى ٍ هحوويي تذٍى دس اختياس داضتي ايي ًشم اكضاسّا ؿيش هوكي است.
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فْرست ًَيسي ٍ ردُ بٌذي هٌابغ كتابخاًِ :
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تْيِ هٌابغ جذيذ :
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تکويل تجْيسات كتابخاًِ  ،تاسيسات ٍ صحافي :
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راُ اًذازي بخص تازُ ّاي ًشر:

دس پاياى تش خَد الصم هيذاًين اص ّوِ ػضيضاًي كِ دس تَسؼِ ،تكويل ٍ استواء كتـاتخاًِ  ،ها سا هَسد حوايـت
هشاس دادُ اًذ ػلي الخصَظ هذيشيت هحتشم حَصُ ّاي ػلويِ حضرت آيت اهلل هقتذايي  ،تَليت هسـجذ
اػظن آيت اهلل ػلَي برٍجردي ٍ هؼاًٍت هحتشم پژٍّص حضرت حجت االسالم ٍالوسللويي ػولاد
ٍسايش ػضيضاى ٍ دست اًذسكاساى ايي اهش توذيش ٍتطكشًوايين.

ٍالسالم
ٍاحذ اطالع رساًي كتابخاًِ

