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  مبارک تتولد

سهک    نهمهن  اولین جرقه  و رهروک رهکت رخکنهکاه  ا     

 طهب  خیهر ن وسسه    نک ثبت رخکنههک  ادهیا      39

   رخکنهکا  دت دفخر ثبت رخک  نسد.  ر اظر مسئس

جهههت ثبههت اههرر افههبات  رخکنهههک ا  پهها ا  مههیو  

ش اولهین تا کاه  نهرا  رخکنهیات     رهکو طر ق سه  د   

میو  نعی اولهین سیسهخه دهک  سهک ت  دو      وهی  ری.

ههههب نههه  ا وخراهههت و دسهههخ(کرا تار ااهههیا   و م 

دت ا هن  مهکک رخکنههک نه   هست       رخکنهکا  است ری، 

مسضههس   دسههخ  نوههی  رههیر نههک ثبههت دت دفخر هه  

دادر مه  رهی نهی ه  اسهت ا هن       ، ن  طهب   کامکا

 توش مضراو  دارت ا  جمل ؛

 دت دسخرس ابسدک رخکنهک 

   گه ریک رخک 

 تحولی نوین

و نعههی ا  ااخلههک  نهه  میتسهه     39سههک  نهمههن دت 

جی ی و جکن ک   و  یهیک رخکنههک نهها سهک ت دت     

ره  دو دسهخ(کر نهرا      دسهخ(کر  8رخکنهکا  م هب نه   

دسهخ(کر نه   وهساک     6سرچ رخکنهک وسسه  طهب  و   

رکف  اهت تار ااهیا   رهی و په  گیهر  جههت تار       

اههرر  86رههکم   ااههیا   ا وخراههت و رخکنهکاهه  اههست 

 دت دست اجرا قرات گرفت.  افبات

 

پا ا  ا بر مررب نوک ن  حهی ااهک  ارسهییک ثبخههک     

اطب هههک  وتود دت سههه  د   رهههکوش م هههیدا   

و  گرفههتاا ههکر سههکمکا  فرارههکوش دت رخکنشههوکخخ  

ن  دلی  ایارهخن ا وخراهت ا  رهبد  داخله  میتسه       

اسههخدکدر رههی نههک وبلیتههک  گسههخردر و دمههرار رههردک 

اطب ههک  وتود ، رخکنهکاهه  دت امههست مهخلهه  طههب 

و تواههی  سههر ت  گرفههتدت فرارههکوش رخکنشههوکخخ  

 سهههکخخکت مسضهههس   رخکنهکاههه  نههه  پیشهههرفخ    

پههر واضهه  اا ههکر رههی مههکر 4دت مههی  کوشا  فرارهه

است ر  ن  لط  خیاواهی و رمهش رهک کک طهب  و     

دت ا هن  میوه  گهکر نبتگه      مسک ی  مهی ر متخهرر   

 نردارخ  ری.

 لهیهه  »مخزن کتابخانه منور به پنج نوور الهوی  

   «السبر

 یی می ر ت متخرر ن  موظست اسهخدکدر  وأو  مشهست  نک 

 اظه نیشههخر و نک  جهت  ییمکک نهخر و ،نهیو  ا  فضههک

میبدک   ،  رخک رهیک فضهک نرا  گسهخرش قدس  دک   

 یاههی.رهههجههکنهه ههک   طههکلههعهه  نههک قههدسهههه   مهه

 



 

 

و متبهت    « لهیهه السهبر  »نک  وک ت اده  نیهت معاهسمین    

ن  رهکبب  مسسها متخهرر  م هیدا  رخکنهکاه  م ههب       

 ههید قدسهه  دو طرفهه  و  ههش میههب    11نهه  وعههیاد 

سهکلن و   9ده اروهسک رخکنهکاه  رهکم      و ریمطکلع  

 ش تد   قدس  مرجع اسهت ره  ریهر ا  تدر نوهی      

 9تا ج وبررک  در ریار ا  سهکلن دهک نه  اهکر  ده  ا       

  اکر گذات  ریر است. « لیهه السبر»ون آ   بک

  الف( قفسه مرجع

ا   ا  موکنع نهش و طب  نرا  اسهخدکدر نهخر اسکویی   

 قدسههه  دههک نهه   وساک قدسههه  مرجع قرات گرفههت. 

 

تا ا   کذرر است ر  طهب  ابک هی ا هن رخکنهه    ال ر ن  

 رخکنهکا  خکتج امک وی.

 ب( سالن ها

 «ل  ا.  لی  و آل  »حضر  متمی . سکلن 1

  سهیرر اده  نیهت     رخب فلسد  و رکم
   « لیهه السبر»

 تدر B-BBP-BBR-BD-BF-BJ-

BL- BP1-39  

 

 « لی  السبر»امکر  ل  سکلن  .1

   رکم  رخب ودسیر 

  تدرBP 38-229 

 
 

 «سبر ا.  لیهک»سکلن حضر   درا  .2

   رکم  مسضس ک 

 –اقخاههههکد  -نههههکاساک –مهههههیو ت 

اخههههب  و  -خیاروکسهههه  -وت ش

 ورنیت

  تدر دک 

 BP224-9333-BR-BT-BX 

DS-DSR-E-F-G-H-J -CB 

 « لی  السبر»امکر حسن سکلن  .9

  مسضههس ک  پهه ودا و ملکلهه    رههکم

 -رههعر و مههیاب   -حلههس  -اس سهه 

 رکمپیسور

  تدرK- L- P-Q-R-T-U-Z 

ره   رهکم  رخهب    « لیه  السهبر  » سکلن امکر حسین .4

و ا  طر ههق پک (ههکر وههیو ن ثبههت میشههسای  

 رخبهه  رهه  نهه  وههک گ  واتد رخکنهکاهه  مهه   

 .رسای

 

دت پک ههکک ا  ومههکر رسههکا  رهه  گههکم  دههر  وههی 

رس هههش نهههرا  تار ااهههیا   ا هههن م مس ههه  

ا  خیاواههی موههکک نردارههخ  ااههی وشههدر امههسدر  

 نرا شکک خساسخکت ه.وسفق تو  افبوک تا 


