آنخی خهان

ای گذختهhttp://library.sharif.ir/120 :

ر
خبنامه الکبونییک کتابخانه مرکزی
ر
خهان  –92انیمبهشت 7921

آن چ چچه ین امچچه خ چهچچان خ چ ا چی چ

کتابخانه مرکزی در یک نگاه

کتابخانه مرکزی در یک نگاه
خالصه عملکرد کتابخانه سال69

کتابخانه مرکزی در شش طبقققه بقه هقمقراه  3کقتقابقخقانقه

دسترسی به پایگاه های اطالعاتی

دانشکده ای به ارائه خدمات می پردازد  .بخشهای کتابخانه

گنجینه اسناد و واسپارگاه

مرکزی شامل :طبقه همکف :بخش اطالعرسقانقی و تقامقیق

شریف

مدرک ،و پایاننامهها و سالنهای مطالعه  ،طبقه اول :بقخقش

همانندجویی مقاالت و پایان نامه

امانت  1شامل کتب علوم پایه و فنی و مهندسی (رده هقای
 ،)QD-Zطبقه دوم :بخش امانت  2شامل کتب علوم انسانی

نظرات و پیشنهادهای خود را از

و علوم پایه (رده های  ،)A-QCبخش مرجق ،،طقبقققه سقوم:

طریق نشانی الکترونیکی

شامل بخش نشقریقات و بقخقش سقمقعقیوبصقری و تقاالر

 library@sharif.irارسال

اجتماعات ،طبقه چهارم :شامل مدیریت کتابخانه ،بقخقشقهقای

فرمایید.

سفارشات ،سازماندهی مناب ،و امور مالی

بخش پایان نامه ها

خالصه گزارش آماری عملکرد فعالیت های
انجام شده کتابخانه در سال 69



بیش از  16هزار عنوان پقایقان

نامه فارسی

مصادیق

تعداد



میزان افزایش به مجموعه کتاب

7135

نامه التی در مقققاطق ،کقارشقنقاسقی

میزان افزایش به مجموعه پایان نامه

1275

میزان افزایش شماره مجالت فارسی

541

میزان استفاده از پایگاه اطالعاتی و مجالت

746315

میزان امانت و تمدید کتاب

47964

میزان استفاده از پایان نامه ها

12234

تعداد عضویت جدید در کتابخانه

1511

تعداد برگزاری کارگاه های آموزشی

 27جلسه

نزدیک به  111عنوان پقایقان-

ارشد و دکتری


امکان جستجو در پایاننامهها و

مشاهده  21صفحه اول پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه


مناب ،ای بخش امانت داده نمی شوند و مطالعه پایان نامقههقا
در بخش انجام می گیرد.



تحویل یک نسخه پایاننامه از سوی دانشآموختگان مقققاطق،
کارشناسیارشد و دکترا الزامی است.



دانشجویان موظف هستند در هنگام فارغ التحصیلی ققبقل از
تحویل پایاننامه ،پایاننامه خود را در سامانه ثبت ایقرانقداک
) https://sabt.irandoc.ac.irثبت و کدرهگیری دریافت

در بازه زمانی  2115-13-11تا ( 2115-13-11یکسال) تعداد745165

کنند.

مدرک برداشت شده است .به طور میانگی در هر روز  1711مقاله دانلود شد.
بیشتری میزان دانلود . Springer ،Reaxys ،Scopus ،IEEE ،ScienceDirect
در کل سرانه تعداد واحدهای محتوایی دانلود شده از پایگاه های اطالعاتی التی
و فارسی در کتابخانه در سال  69عدد  93مقاله است یعنی هر خدمت گیرنده
تعداد  93مقاله دانلود کرده است.



اطالعات کتابشناختی پایاننامههای دانشگاه در سامقانقه گقنق
ایققرانققداک  https://ganj-beta.irandoc.ac.irقققابققل
بازیابی خواهد شد.

صفحه 2

ی
نشان وبگا واسپانگا http://repository.sharif.edu/ :

ی
نشان وبگا کتابخانهlibrary.sharif.ir :

پایگاههای اطالعاتی و مجالت الکترونیکی قابل
دسترس در دانشگاه

گنجینه اسناد دانشگاه

دانشجویان ،اعضقای هقیقات عقلقمقی و

لققزوم ایققجققاد مققرکققز اسققنققاد

پژوهشگران دانشگاه مقیتقوانقنقد در

دانشققگققاه در سققال 1362

محیط دانشگاه به  47پایگاهاطالعقاتقی و

همزمان با تشکیل دبیقرخقانقه

مققجققالتالققکققتققرونققیققکققی در حققوزههققای

بزرگداشت جش پنجاهمقیق

موضوعی مختلف از طریق  online.semantak.irدستقرسقی

سالگرد تقسسقیقا دانشقگقاه

یابند .دسترسی به ای مناب ،در محیط دانشگاه امکقان پقذیقر

تائید و انجام آن به کتابقخقانقه

است.

مرکزی محول گقردیقد .بقرای

واسپارگاه شریف

نخستی بار در سطح دانشگاه
های کشور ،کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتقی شقریقف مقتقولقی
ایجاد و گسترش موزه اسناد و پایگاه دیجیتال گنجیقنقه اسقنقاد

هققدا از ایققجققاد واسققپققارگققاه
شریف( )Repositoryرصد و
اشاعه تولیدات علمی دانشگاه
در نشققریققات داخققل و خققار
کشور است .ای امکان از یک

گردید ،ای مهم با انجام مطالعاتی در ای زمینه و با شنقاسقایقی
مدارک ،ایجاد تارنما به نشانی http://ganjineh.sharif.ir
و همچنی فراهم کردن بستری مناسب جهت ورود اطقالعقات و

نگهداری مدارک به کار خود ادامه داده است .نمونه هقایقی از
برخی مناب ،در سایت گنجینه موجود و قابل جستجو است.

سو میزان رویت پذیری و استناد به تولقیقدات دانشقگقاه را

همانندجویی مقاالت انگلیسی

افزایش داده و از سوی دیگر در ارتقاء رتبه دانشگاه از نظقر
شاخص های وبومتری موثر خواهد بود .واسقپقارگقاه شقریقف
توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه راه اندازی شد و از طقریقق
پیوند موجود در وبگاه کتابخانه قابل دسترس است.
آدرس واسپارگاهhttp://repository.sharif.edu/ :

اشققتققراک  iThenticateیققکققی از
سامانه های قوی همقانقنقدجقو بقرای

سامانه همانندجو پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
برای همانندجویی پایان نامه ها و سایر سامانه ها
برای همانند جویی مقاالت

دانشققگققاه بققرقققرار شققده اسققت.
کتابخانه درحال حاضر ایق

خقدمقت را بقرای اسقاتقیقد و بقرای

دانشجویان از طریق اساتید انجام می دهد .در سال گذشته 57
مقاله با استفاده از  iThenticateمشابه یابی شدند.

سه سامانه همانندجو ی تقولقیقد شقده در کشقور شقامقل ) 1سقامقانقه هقمقانقنقدجقو پقژوهشقگقاه عقلقوم و فقنقاوری اطقالعقات
 https://tik.irandoc.ac.ir/که پایگاهاطالعاتی آن پایاننامههای داخل کشور است؛  ) 2سامانه همانقنقدجقو از مقوسقسقه سقمقیقم
نور www.samimnoor.ir/view/fa/defaultکه پایگاه آن مقاالت فارسی و در حوزه علوم انسانی است  ) 3سقامقانقه هقمقتقاجقو از
جهاددانشگاهی پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات http://hamtajoo.ir/که پایگاه اطالعاتی آن ویکی پدیای فارسی و انگلیسی
است.
دسترسی به سامانه های مورد دوم و سوم رایگان است و متقاضیان با ثبت نام در آن می توانند از خدمات سامانقه هقا اسقتقفقاده
کنند .در حال حاضر اشتراک دانشگاه در سامانه همانندجو ی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات برقرار است و از ای پا اعضقای
هیستعلمی دانشگاه میتوانند پایاننامههای دریافتی را از نظر اصالت با استفاده از سامانه همانندجو چک کنند .سامانه همانندجو بقا
جستوجوی خودکار در مت کامل پایاننامههای موجود در ایرانداک ،نوشتههای همانند را بازیابی و میزان همانندی را نمایش مقی-
دهد .اطالعات کاربری اعضای هیستعلمی دانشگاه شریف ،در سامانه همانندجو (  )tik.irandoc.ac.irثبت گردیده و نقام کقاربقری و
گذرواژه به نشانی ایمیل سازمانی هر یک از آنان ارسال شده است.

