* تاریخچه کتابخانه
رسالت اصلی کتابخانه ،حمایت از برنامههای آموزشی و پژوهشی مؤسسه است .مجموعه کتابخانه باید بازتابی از منابع
اطالعاتی جدید در موضوعات مورد تدریس و پژوهش باشد و بتواند همگام با تحوالت(کمی و کیفی) در برنامهها و
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤسسه گسترش یابد.
کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی ،در نیمه دوم سال  1831و در راستای نیاز طالب ،اعضای هیأت علمی و
اساتید به منابع علمی و پژوهشی تأسیس گردید و طی سال هایی که از آغاز به کار آن میگذرد متوالیا بازسازی و
استانداردسازی شده و مراحل رشد و گسترش خود را ادامه داده است .در سال  38نرمافزار کاووش جهت ساماندهی و
فهرستنویسی کتب کتابخانه تهیه شد و کار ردهبندی کتب همزمان آغاز گردید .مسئولین کتابخانه به منظور برآوردن
نیازهای علمی و اطالعاتی برنامه های آموزشی و پژوهشی طالب ،اساتید و محققان و پژوهشگران مجدانه به توسعه
مجموعه خود اقدام نمودند .تا اواخر سال  10511 ،33عنوان کتاب وارد نرمافزار کاووش گردید.
در سال  38نرمافزار کتابخانه مطابق با سیاست کلی کتابخانههای جامعهالمصطفی(ص) ،به سیمرغ ارتقاء یافت .در سال
 1888مجددا نرم افزار تخصصی کتابخانه از سیمرغ به پارس آذرخش ارتقاء یافت و اطالعات کتابشناختی کلیه کتب
موجود در سیمرغ به پارس آذرخش انتقال یافت.
این کتابخانه بعد از سالها تالش اکنون دارای  28311عنوان و  51682نسخه کتاب به زبان فارسی و عربی میباشد.
زبان فارسی و عربی به عنوان زبان اصلی مجموعه منابع کتابخانه است .البته ناگفته نماند عالوه بر زبانهای فوق الذکر،
کتابخانه مجموعههایی را به زبان های زنده دنیا (ترکی آذری ،ترکی استانبولی ،عربی ،فرانسه ،آلمانی ،اردو و  )...جهت
استفاده پژوهشگران در مجموعه خود جای داده است.
کتابخانه عالوه بر کتابها سایر اشکال منابع اطالعاتی نظیر پایان نامهها ،نشریات ،نقشهها و ...را گردآوری نموده است.
با توجه به افزایش حجم منابع کتابخانه ،نیاز به ساخت بنای جدیدی جهت گسترش آن احساس میشد .بنابراین مخزن
جدید کتابخانه با زیربنای 121متر مربع در سال  38به فضای مخزن اضافه گردید و طبقه فوقانی آن نیز با سالن مطالعه
کتابخانه ادغام گردید.
کتابخانه بصورت قفسه باز اداره میشود و رده بندی کتابخانه کنگره میباشد .تمامی اطالعات کتابشناختی منابع از
طریق نرم افزار کتابخانهی پارس آذرخش و به صورت  onlineقابل جستجو میباشد.

