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تاریخچه

این کتابخانه در سال  3131تاسیس شد و از نظر قدمت و وسعت منابع ،بزرگترین کتابخانه دانشگاهی حوزه حقوق ،علوم سیاسی ،روابط بین الملل
و مطالعات منطقه ای کشور محسوب می شود و منابع آن تمامی گرایشهای رشته های مذکور را پوشش می دهند.

انواع منابع
کتابخانه

منابع کتابخانه شامل کتاب های فارسی ،عربی و التین -کتابهای الکترونیکی تخصصی -کتابهای مرجع -پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری-
نشریات فارسی و التین گذشته و روزآمد و پایگاه های منابع اطالعات علمی اینترنی می باشد.

بخش ها

امانت و
سالن مطالعه

این بخش که در ضلع جنوب غربی طبقه همکف واقع شده ،ارائه خدمات عضویت ،امانت کتاب ،تمدید امانت ،بازگشت کتاب ،تسویه و
فارغ التحصیلی ،صدور معرفی نامه به سایر کتابخانه ها من جمله وزارت امور خارجه و دانشگاه تربیت مدرس را برعهده دارد.

مخزن

در این بخش که در طبقه زیر همکف دانشکده واقع شده ،مجموعه کتابهای فارسی و التین ،نشریات داخلی و خارجی و پایان نامه ها قرار دارد.
کتابخانه بجز بخش کتابهای مرجع ،به صورت قفسه بسته اداره می شود و ورود دانشجویان به مخزن مجاز نمی باشد.

مرجع

این بخش که در ضلع جنوب شرقی دانشکده واقع شده ،حاوی کتابهای مرجع (و غیرقابل امانت) کتابخانه و محل مطالعه پایان نامه ها و سالن
مطالعه بخش مرجع می باشد.

سایت ها

کتابخانه دارای چند سایت کامپیوتر مجزا برای دانشجویان دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشد .سایت دکتری در ورودی کتابخانه جنب
سالن مرجع و سایت کارشناسی ارشد در جنوب غربی دانشکده ،طبقه همکف ساختمان جدید و سایت کارشناسی در طبقه اول ساختمان قدیم
دانشکده واقع شده است.

بخش فنی

در این بخش کتابداران کتابخانه وظیفه تهیه و فراهم آوری ،ثبت ،فهرستنویسی ،آماده سازی و ورود اطالعات منابع جدید کتابخانه اعم از کتاب ها،
نشریات و پایان نامه ها را به عهده دارند /.نظام رده بندی منابع این کتابخانه (LCکتابخانه کنگره امریکا) است

کتاب

اساتید  ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران با ارائه کارت شناسایی دانشگاه تهران ،می توانند عضو کتابخانه دانشکده شوند و طبق ضوابط تعیین
شده از این کتابخانه ،کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های دانشگاه تهران کتاب به امانت دریافت کنند .برای دریافت کتابهای مورد نظر باید شماره
راهنمای کتاب مورد نظر را از سایت جستجوی کتاب بیابید و به مسئول میز امانت ارائه دهید.

نحوه استفاده

کتاب
الکترونیکی

اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از انتخاب ایبوک های مورد نظر خود از روی فهرست موضوعی مجموعه ایبوکهای کتابخانه ،می توانند
فایل کتابهای مدنظر خود را بر روی سی دی یا فلش ،دریافت نمایند.

کتاب
مرجع

مطالعه و استفاده از کتابهای مرجع صرفاً در سالن مطالعه مرجع امکان پذیر می باشد و این دسته از کتب ،امانت داده نمی شوند.

پایان
نامه ها

مطالعه و استفاده از پایان نامه ها صرفاً در سالن مطالعه مرجع امکان پذیر می باشد و این دسته از منابع ،امانت داده نمی شوند .برای دریافت
پایان نامه ،ارائه کارت دانشجویی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران الزامی است و هرگونه کپی یا عکس برداری از آنها ممنوع می باشد .برای دریافت
پایان نامه های مورد نظر خود باید شماره بازیابی آنها را از سایت جستجوی پایان نامه بیابید و به مسئول میز مرجع ارائه دهید.

نشریات

نشریات جاری برای استفاده در بخش نشریات سالن مرجع به صورت الفبایی قرار دارد و نشریات سالهای قبل در مخزن نگهداری می شود.

ساعت کار

میز امانت و سالن مطالعه  1الی  31و  31الی  / 31بخش مرجع و پایان نامه ها 1 :الی  31و  31الی 31/13
سایت کارشناسی ارشد 1 :الی  31و  31الی  / 31سایت دکتری 1 :الی  31و  31الی  / 31/13سایت کارشناسی 1 :الی  31و  31الی 31/13
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