
َايي سا كهٍ    پاياوامٍ”ي “  وسخٍ 135َاي خشيذاسي ضذٌ  تاصٌ”ي “  وسخٍ

عىهًان    277ايه استاد بضسگًاس ساَىما يا مطايس تحميك آن بًدٌ ضامل    

كته  اهاس سهىوي ي       ”ي  “  ضماسٌ  1300وطشيات ضامل   ”ي “  باضذ مي

ي وسخٍ خطي: ايه استاد بضسگهًاس كتابخاوهٍ خطهي ي لهشآن            “  لذيمي

وفيس خطي كٍ ضامل سيصذ وسخٍ كتها  خطهي بهًدٌ كهٍ وهي دي             

وهسخٍ ديوهش دس ابتهذاي        62ي تعذاد  1362وسخٍ دس سال  240مشحلٍ 

يلف كتابخاوٍ مشكضي آستان لذس سضًي ضذٌ است ي كليهٍ        1383

كتابُاي ااس سىوي ي لذيمي خًد سا يلف مشكهض اوه ر سسهاوي ي       

َاي اَذايي ومًد كٍ ضهامل   كتابخاوٍ  كتابخاوٍ مشكضي بخص مزمًعٍ

 باضذ.  وسخٍ است كٍ بسياسي اص آوُا مىحصش بٍ فشد مي 300

 نامهمختصرزنذگی

دس مطُذ متًلذ يپس اص ديسٌ   1306استاد مذيش ضاوٍ اي دسسال  

دبستان ي دبيشستان ياسد حًصٌ علميٍ مطُذ ضهذيبعذ اص اتمهاد دسيس      

بادسرهٍ دكهتشا دس داوهط ذٌ الُيهات            1337خاسد دس حًصٌ دسسهال     

 -تهاسي  اسه د       -مطُذ كٍ تاصٌ افتتاح ضذٌ بًد دسيس ضهامل: فمهٍ      

 تذسيس مي ومًدوذ. -ملل ي وحل  -تاسي  اديان   -علًد حذيج 

 ب:مجموعهاهذايیمحققاحمذمحذثخراسانی

بهٍ مشكهض اوه ر سسهاوي ي            1391ايه مزمًمٍ دس اياخهش سهال          

         ٍ َهاي اَهذايي اوتمهال        كتابخاوٍ مشكضي دس بخهص مزمًعهٍ كتابخاوه

گشديذ كٍ دس حال حاضش بها تًرهٍ بهٍ ايى هٍ دس دسهتشس مشارعهان               

باضذ. كٍ ضهامل:   باضذ َم دس حال حبت ي آمادٌ ساصي مزمًعٍ مي مي

َضاس وسخٍ ي كت  ااس سىوي ي       4ساصي وطذٌ  كتابُاي ااپي آمادٌ

 وسخٍ. 40َاي لذيمي  وسخٍ

بخاهن مجموهع کتا یی راهنمای   اهی اهدا
بخاهن مركزی  مركز اطالع نی و کتا رسا

 

 مقذمه

   ٍ سسهاوي ي كتابخاوهٍ       َهاي اَهذايي مشكهض اوه ر          مزمًعٍ كتابخاوه

دس كتابخاوهٍ مشكهضي       1383مشكضي داوهطواٌ فشديسهي مهطُذ اص سهال           

احذاث گشديذ كٍ با تًرٍ بٍ اسد معىًي اَذاء ي يلف اساتيذ ي محمميه 

تًاوىذ دس ايه امشضشكت ومايىذ لزا دس   كٍ مزمًعٍ وفيس داضتٍ باضىذ مي

حال حاضش ايه مزمًعهٍ ضهامل يهج مزمًعهٍ يلفهي ي دي مزمًعهٍ                   

 باضذ: اَذايي مي

 چیمجموعهوقفیاستادكاظممذيرشانه-1

َضاس عىًان كتا  ااپي ي يج َضاس ي پاوصذ عىًان كتها      7ضامل  

باضذ كهٍ دس صميىهٍ       ااس سىوي ي وسخٍ خطي ي پايان وامٍ ي وطشيات مي

 باضذ. فمٍ ي علًد اس مي ي تاسي  اس د مي

 مجموعهاهذايیمحققاحمذمحذثخراسانی-2

َضاس عىًان كتا  اهاپي ي اُهل عىهًان اهاس لهذيمي ي               5ضامل  

 باضذ.  باضذ كٍ دس صميىٍ فمٍ ي علًد اس مي ي تاسي  اس د مي سىوي مي

اهههذايیمحقههقمحمذحههن   ههرزي -3  -مجموعههه

 عال هغفاري

َضاس عىًان كتا  اهاپي رذيهذ ي لهذيم دس صميىهٍ تاسيه                  7ضامل  

 ادبيات ايشان ي رُان لحاظ گشديذٌ است. 

 هامعر یمجموعه

 چیمذيرشانهوقفیاستادكاظمالف:مجموعه

بىها بهٍ يتهيت اسهتاد          1383ايه مزمًمٍ وفيس ي اسصضمىذ دس سال   

بضسگًاس كاظم مذيش ضاوٍ اي استاد داوط ذٌ الُيات داوهطواٌ فشديسهي         

مطُذ بٍ مشكض او ر سساوي ي كتابخاوهٍ مشكهضي اَهذا ضهذ كهٍ ضهامل:              

 200ساصي وطذٌ  آمادٌ”ي “ وسخٍ 6750ساصي ضذٌ  آمادٌ”كتابُاي ااپي: 

  مركزاطالع رسانی و  کتابخاهن مركزی

 کبری انصری 
یی  کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا  

1396  سال  

 



 .1381تُشان: او عات،  –ضشح رامع مخىًي معىًي/ كشيم صماوي. 

تُهشان:      –داوطىامٍ صوان فشَىگ ساص ايشان ي رُان/ پًسان فشخهضاد.        

 د.2. 1378صسيا ، 

تاسي  دٌ َضاسسالٍ ايشان/ تأليف عبذالعظيم سضايي.هه تُهشان: البهال،         

 د. 4. 1366

ضاَي .هه تُشان: بًستان،  داوطىامٍ لشآن ي لشآن پژيَي/ بُاالذيه خشد 

 ظ. 2382.  1377

 د. 8. 1374تُشان: علمي،  –تاسي  بيست سالٍ ايشان/ حسيه م ي.  

/ تأليف حسه ريالفماسي. …فشَىگ بضسگ ضش  المخلُاي فاسسي  

 .1388تُشان: معيه،   –

تُهشان: اولهس،        –گىزيىٍ تاسي  ايشان / تأليف عبذالعظيم سضهايي.    

 د. 12. 1378

تُشان: پيطواد،    –مطلع الطمس/ وًضتٍ محمذ حسه اعتماد السلطىٍ.  

 ظ. 379.  1362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سساوي ي  وطاوي: مطُذ، ميذان آصادي، پشديس داوطواٌ فشديسي مطُذ، مشكض او ر
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دس اختياس لشاسدادن مىابع او عاتي ااپي ضامل كتابُا يوطشيات بهٍ       

 َا. مشارعيه يعًدت دادن مىابع بٍ داخل لفسٍ

 ساصي مىابع او عاتي بشاي مشارعيه.  آمادٌ

 4931از شهریور ماا  ااا   بخشمکان امانت كتابهاي این ا
شاارایا اماناات ماااابي بااا هییاان ناماا  بخااش اماناات فاارا ش شااه   اا  

كتابخان  ما  باشاهب باراي امانات ایان مناابخ با  بخاش ميمو ا   ااي 
 ا هائ  كتابخان  ابق  او  مرايع  فرماییه

معشفي مىابع مًرًد بٍ مشارعيه اص وشيك تُيهٍ بشيضهًس اص محهذيد         

 عىاييه مًرًد ي بٍ تًست حضًسي دسخًد بخص. 

َهاي حهضًسي ي تلفهىي مشارعهان ي دسيافهت              پاسخوًيي بٍ سؤال

 اوتمادَا ي پيطىُادَا اصمزمًعٍ. 

 َاي داخلي ي خاسري باصديذ كىىذٌ اص مزمًعٍ.  ساَىمايي گشيٌ

 ايازمنابعموجوددرمجموعهپاره

بحاساالوًاس/ الطي  محمذ بالش مزلسي.هههه لبىهان: داساحيهاء الهتشاث           

 د. 110َه . ش.  1403العشبي ، 

سيض الزىان ي سيح الزىان في تفسيش المشان/ حسيه بهه علهي بهه          

مهطُذ: بىيهاد پژيَهطُاي        –محمذ بهه احمهذ الخضاعهي ويهطابًسي.           

 .1370اس مي، 

بيشيت: داسالم تبٍ الحياٌ .    –تاد العشيس/ محمذ مشتضي الضبيذي. 

 د . 10

اعيههان الههطيعٍ / محههسه االميه.ههههه بههيشيت: داسالتعههاس  فههي                

 د.10َه . ق .  1403المطبًعات، 

لم: مًسسٍ بًسهتان      –فشَىگ لشآن/ علي اكبش َاضمي سفسىزاوي.  

 د. 32. 1383كتا ، 

لم: حًصٌ علميٍ لم.  –المعذ المفُشس اللفاظ احاديج بحاساالوًاس. 

 د.14. 1371دفتش تبليغات اس مي، 

تُهشان: علهم،      –سيشٌ وبًي )سيايهت داسهتاوي / سسهًل رعفشيهان.          

 ظ. 860. 1388

عال ه-ج:مجموعهاهذايیمحققمحمذحن   رزي 

 غفاري

تًسه  َمهسش گشامهي ايهطان         1392ايه مزمًعٍ دس ابتذاي سال 

سشكاس خاوم عاليٍ غفاسي بٍ مشكض او ر سساوي ي كتابخاوهٍ مشكهضي        

َاي اَذايي اوتمال گشديذ كٍ ضامل: كتابُاي   بخص مزمًعٍ كتابخاوٍ

 َضاس عىًان. 7ااپي 

 معر یمنابع

الصد بٍ ركش است دس ايه مزمًعٍ كتابُاي اسصضمىذ يرهًد داسد   

ضًد ي اص آوزايي كٍ  كٍ رضء آحاس ماوذگاس علًد اس مي محسً  مي

َاي اَذايي اص لبيل مزمًعٍ استاد مذيش ضاوٍ اي ي محهذث     كتابخاوٍ

خشاساوي دس حال حاضش دس بخص گىزيىٍ عظيمي دس احيائ وطش علًد 

اسهه مي ومههص بههسضايي داضههتٍ اسههت اص بشكههت داوههطمىذان ي                   

اَذاكىىذگاوي وظيش استاد مذيش ضاوٍ اي ي ... است كٍ ياد ي وهاد آوُها    

َميطٍ دس تاسي  رايدان ي ماوهذگاس خًاَىهذ ماوهذ. لهزا تمهامي ايهه              

َاي اَذايي كتابخاوهٍ مشكهضي      َا دسبخص مزمًعٍ كتابخاوٍ مزمًعٍ

داوطواٌ فشديسي مطُذ آمادگي خهذمات سا بهٍ مهشارعيه محهتشد سا           

 داسد.

هايبخش عال ت  

يهابي بهٍ عىهاييه كتابُهاي ااپهي             ساَىمايي مشارعيه بشاي دست   

 ضامل كتابُاي مشرع ي عمًمي

يابي بٍ مىابع او عاتي ااپي كتابُا    ساَىمايي مشارعيه بشاي دست

 ي وطشيات ي مىابع مشرع

ساَىمايي مشارعيه دس سابطٍ با رستزً مىابع او عهاتي اص وشيهك       

 وشد افضاس كتابخاوٍ اي 
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