
 

  دانشكده حقوق و علوم سياسيدانشكده حقوق و علوم سياسي
  راهنماي آشنايي با كتابخانه دانشكده و نحوه استفاده از آنراهنماي آشنايي با كتابخانه دانشكده و نحوه استفاده از آن
  كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

Library Of Law & Political Science Faculty – University of Tehran 
  نام

، روابط بين الملل علوم سياسي ،حوزه حقوق تاسيس شد و از نظر قدمت و وسعت منابع، بزرگترين كتابخانه دانشگاهي  1318اين كتابخانه در سال 
 .را پوشش مي دهندرشته هاي مذكور كشور محسوب مي شود و منابع آن تمامي گرايشهاي  و مطالعات منطقه اي   تاريخچه

 -پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري -كتابهاي مرجع -كتابهاي الكترونيكي تخصصي -كتاب هاي فارسي، عربي و التينمنابع كتابخانه شامل 
 .پايگاه هاي منابع اطالعات علمي اينترني مي باشدت فارسي و التين گذشته و روزآمد و نشريا

انواع منابع 
 كتابخانه

  اين بخش كه در ضلع جنوب غربي طبقه همكف واقع شده، ارائه خدمات عضويت، امانت كتاب، تمديد امانت، بازگشت كتاب، تسويه و 
 . فارغ التحصيلي، صدور معرفي نامه به ساير كتابخانه ها من جمله وزارت امور خارجه و دانشگاه تربيت مدرس را برعهده دارد

و  امانت
 سالن مطالعه

 ها
ش

بخ
 

. ددر اين بخش كه در طبقه زير همكف دانشكده واقع شده، مجموعه كتابهاي فارسي و التين، نشريات  داخلي و خارجي و پايان نامه ها قرار دار
 .كتابخانه بجز بخش كتابهاي مرجع، به صورت قفسه بسته اداره مي شود و ورود دانشجويان به مخزن مجاز نمي باشد  مخزن

و سالن   كتابخانه و محل مطالعه پايان نامه ها) و غيرقابل امانت(جنوب شرقي دانشكده واقع شده، حاوي كتابهاي مرجع اين بخش كه در ضلع 
 .مي باشد بخش مرجع مطالعه  مرجع

سايت دكتري در ورودي كتابخانه جنب . مي باشد كارشناسيكارشناسي ارشد و دكتري،  سايت كامپيوتر مجزا براي دانشجويان چندكتابخانه داراي 
و سايت كارشناسي در طبقه اول ساختمان قديم  طبقه همكف ساختمان جديد ،دانشكده در جنوب غربيسالن مرجع و سايت كارشناسي ارشد 

 . واقع شده است دانشكده

  سايت ها

فهرستنويسي، آماده سازي و ورود اطالعات منابع جديد كتابخانه اعم از كتاب ها، در اين بخش كتابداران كتابخانه وظيفه تهيه و فراهم آوري، ثبت،  
  است )كتابخانه كنگره امريكا( LCنظام رده بندي منابع اين كتابخانه / .نشريات و پايان نامه ها را به عهده دارند

  بخش فني

خانه دانشكده شوند و طبق ضوابط تعيين بان، مي توانند عضو كتارهدانشگاه تبا ارائه كارت شناسايي ، دانشجويان و كاركنان دانشگاه تهران  اساتيد
شماره  براي دريافت كتابهاي مورد نظر بايد. شده از اين كتابخانه، كتابخانه مركزي و ساير كتابخانه هاي دانشگاه تهران كتاب به امانت دريافت كنند

 .د و به مسئول ميز امانت ارائه دهيدرا از سايت جستجوي كتاب بيابي راهنماي كتاب مورد نظر

 كتاب

اده
ستف

وه ا
نح

 

 اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي پس از انتخاب ايبوك هاي مورد نظر خود از روي فهرست موضوعي مجموعه ايبوكهاي كتابخانه، مي توانند
 .بر روي سي دي يا فلش، دريافت نمايندفايل كتابهاي مدنظر خود را 

كتاب 
 الكترونيكي

 .مطالعه و استفاده از كتابهاي مرجع صرفاً در سالن مطالعه مرجع امكان پذير مي باشد و اين دسته از كتب، امانت داده نمي شوند كتاب 
 مرجع

  براي دريافت. نمي شوندمطالعه و استفاده از پايان نامه ها صرفاً در سالن مطالعه مرجع امكان پذير مي باشد و اين دسته از منابع، امانت داده 
براي دريافت  .دانشگاه تهران الزامي است و هرگونه كپي يا عكس برداري از آنها ممنوع مي باشدتحصيالت تكميلي ارائه كارت دانشجويي  ،پايان نامه 

 .ميز مرجع ارائه دهيدمسئول به پايان نامه هاي مورد نظر خود بايد شماره بازيابي آنها را از سايت جستجوي پايان نامه بيابيد و 

پايان 
 نامه ها

 .در بخش نشريات سالن مرجع به صورت الفبايي قرار دارد و نشريات سالهاي قبل در مخزن نگهداري مي شودبراي استفاده نشريات جاري   نشريات

  30/15الي  13و  12الي  8: بخش مرجع و پايان نامه ها  /   18الي  13و  12الي  8ميز امانت و سالن مطالعه  
 30/15الي  13و  12الي  8: كارشناسيسايت /   30/15الي  13و  12الي  8: سايت دكتري /  18الي  13و  12الي  8: سايت كارشناسي ارشد

 ساعت كار

  61112528: تلفن)  عضو هيات علمي گروه مطالعات منطقه اي دانشكده حقوق و علوم سياسي(دكتر علي صباغيان 
 lawlib@ut.ac.ir: ايميل
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 61112527  :تلفن    شيراز علي زرقاني  معاون
 loan_lawlib@ut.ac.ir: ايميل تمديد كتاب/            )تمديد تلفني كتاب( 61112956:  موسي محمدي   تلفن: نام مسئول بخش

  امانت
 61112538: عليرضا فتح اللهي   تلفن: نام مسئول بخش

  مرجع 
 61112538: ابراهيم علومي   تلفن: نام مسئول سايت

  دكتري
  ، پايان نامه و پايگاه هاي اطالعاتي علمي دسترسي به صفحه جستجوي كتاب

http://dlib.ut.ac.ir 
 30006891666666:    سامانه پيامكي كتابخانه     lawpol@ut.ac.ir:ايميل كتابخانه

وبسايت 
  كتابخانه

 


