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معرفى كتابخانه

كتابخانه دفتر تبليغات اسالمى خراسان رضوى در سال 1368 به 
منظور تأمين منابع اطالعاتى مورد نياز محققان، تأسيس شد. اين 
علميه  حوزه  پژوهشگران  علمى  نيازهاى  پاسخگوى  كتابخانه 
مشهد و همچنين مراجعان دانشگاهى از اساتيد و دانشجويان و 

پژوهشگران مى باشد. 

اهداف كتابخانه:
1- تهيه، حفاظت، سازماندهى و اشاعه اطالعات آثار مكتوب و 

ديجيتال در زمينه علوم اسالمى و علوم انسانى
علميه   حوزه  پژوهشگران  پژوهشى  علمى-  نيازهاى  رفع   -2

خراسان و مراكز دانشگاهى 

ساعت كار كتابخانه
8 تا 20

فعاليت هاى كتابخانه

پژوهشكده،  اخبار  انتشار  و  تهيه  پژوهشكده  رسانى  اطالع  پايگاه 
علمى،  هيأت  اعضاى  پژوهشى  علمى  هاى  فعاليت  رسانى  اطالع 
اخبار مربوط به گروه هاى پژوهشى، كرسى ها، نشست ها، نشريات 

پژوهشكده و ... را برعهده دارد.

پورتال كتابخانه ديجيتال

در اين بخش تاكنون بيش 80,000 جلد كتاب فهرست شده است. 
همچنين اسكن جلد كتاب ها و ورود اطالعات فهرست مندرجات  

كتاب در نرم افزار پارس آذرخش بر عهده اين بخش است.

مخزن كتابخانه

اين كتابخانه داراي مجموعه غني از كتب در زمينه هاي مختلف علوم 
اسالمى و انسانى است كه پژوهشگران، اساتيد، طالب و دانشجويان 
منابع  از  و  اين بخش مراجعه كرده  به  از كتب موجود  استفاده  براى 

موجود استفاده مي  كنند.
 در حال حاضر با بيش از 80,000 جلد كتب فارسى ، عربى و التين، 
مجموعه اى غنى از منابع را در حوزة علوم انسانى و اسالمى را در بر 
به  آن  به  دسترسى  و  نگهدارى  كنگره  بندى  رده  براساس  كه  دارد 

صورت قفسه باز مى باشد.
بخش سالن مطالعه 

اين بخش پاسخگوى طالب و پژوهشگران حوزوى و دانشگاهى و 
مراجعين خواهر و برادر مى باشد و مجهز به اينترنت و نرم افزارهاى 

علوم اسالمى و منابع ديجيتالى مى باشد.

بخش  نشريات

بخش نشريات كتابخانه با هدف نگهدارى و ارائه خدمات مربوط به 
نشريات چاپى يكى ديگر از بخش هاى فعال كتابخانه مى باشد كه 

در سال 1373 شروع به كار كرد.
 اين بخش  شامل نشريات مجازى(نورمگز و مگ ايران)، آرشيوى از 
روزنامه،  قالب  در  جارى  نشريات  همچنين  و  نگر  گذشته  نشريات 
شامل  عمومى  و  تخصصى  هاى  زمينه  در  فصلنامه  ماهنامه، 
موضوعات  قرآنى، حديث، فقه و فلسفه، كالم، تاريخ و ... مى باشد. 

تعداد نشريات آرشيو بالغ بر 700 عنوان مى باشد .
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پنج شنبه ها تا 19

پايگاه اطالع رسانى پژوهشكده اسالم تمدنى

بخش خدمات فنى

و  منابع  به  دسترسى  تسهيل  هدف  با  ديجيتال  كتابخانه  پورتال 
اطالعات موردنياز پژوهشگران بيش از 14000 جلد كتاب تمام متن 
اديان،  ويژه كتب تخصصى  به  اسالمى  علوم  در موضوعات مختلف 

فرق و مذاهب را در بر دارد. 


