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پیام یک کتابدار دانشگاهی
کتابخانــه دانشــگاه صنعتــي رشيــف در ســال  1344همزمــان بــا تأســیس
دانشــگاه فعاليــت خــود را آغــاز کــرد و در حــال حــارض ایــن کتابخانــه در
ســاختامن دکــر مجتهــدي بــه مســاحت  6000مرتمربع در ضلع رشقي دانشــگاه
و در شــش طبقه شــامل بخشــهاي مديريت ،امورمايل ،سفارشــات ،ســازماندهي
منابــع ،نرشيــات ،مــواد ســمعي و بــري ،پایاننامههــا ،امانــت کتــاب ،اطــاع
رســاين و تأمیــن مــدرک و مرجــع قرارگرفتــه اســت .تعــداد دو کتابخانه اقامري
(کتابخانــه مهندســی صنایــع و ریاضــی و کتابخانــه فیزیــک) زیــر نظــر کتابخانه
مرکــزي بــه ارائــه خدمــات کتابــداري مــي پردازنــد و کتابخانــه مرکــزي وظيفه
تهيــه و ســفارش و ســازماندهی منابــع ايــن کتابخانــه هــا را بــر عهــده دارد.
گــزارش پیــرو اطالعــات آمــاری و فعالیــت هــای صــورت
گرفتــه در دو بخــش خدمــات کتابــداری و اطــاع رســانی و دوره
هــای آموزشــی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه را نشــان مــی دهــد.
امیــد اســت ایــن گــزارش بتوانــد تصویــر و چشــم انــدازی از فعالیــت
هــای صــورت گرفتــه در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه رشیــف در ســال 98
پیــروی مدیــران بــرای تصمیــم گیــری هــای آتــی در کتابخانــه قــرار دهــد.
دکرت مریم اسدی
معاون کتابخانه مرکزی

عضویت ،امانت ،مرجع
بــا توجــه بــه جــدول  1تعــداد  25009نســخه کتــاب در
ســال  97بــه امانــت رفتــه کــه  29902بــار متدیدشــده اســت .بــر
اســاس شــاخص امانــت هــر عضــو فعــال بهطــور میانگیــن تعــداد
 3کتــاب بــه امانــت بــرده و هــر نســخه کتــاب بهطــور میانگیــن
 2بــار توســط اســتفاده¬کنندگان متدیدشــده اســت .در کل،
مجمــوع عناویــن کتابهــای فارســی و التیــن در کتابخانــه 129898
عنــوان اســت و بــر اســاس شــاخص امانــت در ســال 19/25 ، 97
درصــد از کتابهــای کتابخانــه بــه امانــت رفتــه اســت .رسانــه امانــت
عــدد  5/25بــه دســت آمــد ،یعنــی میــزان اســتفاده از مجموعــه
توســط هــر کاربــر بهطــور میانگیــن شــش کتــاب بــوده اســت .
از  11773نفــر دانشــجوی شــاغل در دانشــگاه ( 1361نفــر دکــری،
 4250نفــر کارشناســی ارشــد 6162 ،نفــر کارشناســی) تعــداد 8100
نفــر ( 72/81درصــد) و از حــدود  500هیــات علمــی شــاغل در
دانشــگاه  239نفــر ( 46درصــد) عضــو کتابخانــه هســتند .جــدول
 2عناویــن کتــاب فارســی و التیــن کــه در ســال 97دارای بیشــرین
میــزان رزرو بــوده انــد نشــان می¬دهــد .تعــداد 2/599/412
رسچ در فهرســت رایانــه ای کتابخانــه انجــام شــد کــه 19706
رسچ مربــوط بــه ای پــی ( )IPبخــش پایــان نامــه هــا بــوده
اســت .بــه طــور میانگیــن در روز  7121رسچ انجــام گرفــت.
جدول  -2بیشرتین کتاب های رزرو شده در سال 1397

فعالیت
تعداد عضويت

تعداد تسويه حساب

تعداد
1829نفر
12هیات علمی ؛ 121دانشجوی دکرتی ؛(880
دانشجوی ارشد؛ 786دانشجوی کارشناسی ؛
)30سایر
)2377نفر (عضو) و  1163نفر (غیر عضو
18هیات علمی؛ 172دانشجوی دکرتی ؛(
813دانشجوی ارشد ؛ 999دانشجوی کارشناسی
)؛ 1163سایر
هیات علمی 239نفر
دکرتی  982نفر
کارشناسی ارشد  2601نفر

تعداد کل اعضاء
کتابخانه

 8100نفر

S38719. 12. 174 QC
2002 J44. 330 TA

اصول شبیه سازی مقدماتی و پیرشفته
روشهای الکرتوشیمیایی :اساس و کاربردها
ریاضی عمومی 1
Digital communications
اصول متالورژی فیزیکی
برنامهنویسی [ MATLABمطلب]
مکانیک سیاالت پیرشفته
مبانی اقتصاد

S22. D37. 5. 357 TA
B3719. 553 QD
1394 A73. 2353 LB
2008 P76. 7. 5103 TK
1386 R4319. 690 TN
C41819. 297 QA
F47. 357 TA
N5. P4. 180 HB

P6. 330 TA
A819. S474. 248 PL
K5219. 460 TA
F4. 615 HB
1395 C45419. 895 R
1388 S5. 3. 303 QA
S53. 188 QA
D6319. 442 BF
E8. 74. 57 T

کارشناسی 3704نفر
کارمند  388نفر
سایر 186نفر

تعداد امانت
تعداد متدید و رزرو

ردیف عنوان
 1ترشیح مسائل در حوزه های مختلف
 2ریاضیات مهندسی
 3ملت عشق
 4خستگی فلزات
 5کارآفرینی ،یک جرعه از بینهایت
 6مقدمه ای بر فیزیک بهداشت
 7حساب دیفرانسیل و انتگرال
 8ریاضیات عددی
 9هرن شفاف اندیشیدن
 10برنامه ریزی خطی :مدل سازی و روش
های حل
 11مکانیک کوانتومی
Advanced engineering mathematics 12
13
14
15
16
17
18
19
20

رده
-

جدول  .1خدمات عضویت و تسویه حساب ،امانت کتاب و
خدمات مرجع در سال 97

تعداد خدمات ارائه شده به
اعضای خارج دانشگاه (طرح
غدیر ،معرفی نامه و )...
تعداد ثبت کتاب های جدید
انجام صحافی

ثبت کتب مرجع جدید
تعداد ارائه خدمات به مراجعان
(حضوری و غیرحضوری)
ارائه خدمات با امانت کوتاه
مدت
انجام صحافی

 25009نسخه
( 23769مرکزی 750 ،ریاضی و
صنایع 490 ،فیزیک)
29902بار متدید
(مرکزی  1271 ،27756ریاضی
و صنایع 875 ،فیزیک) و 1252
رزرو
 850نفر
 1489جلد
 325جلد

 50جلد
 430نفر
 200نفر
 35جلد

منــودار  1و منــودار  2و منــودار  3در کل کارکــرد میزهــای
امانــت و بــه تفکیــک شــاره راهنــا نشــان مــی دهــد.
در مجمــوع کتــاب هــای بــا رده هــای QA
 ،، QCو  TAبیشــرین میــزان امانــت را داشــته انــد.
6000
5000
4000
3000
2000
1000

TJ TN TL TD TC QP QH TH QR TE VM QE QK QL TG TF

0

TA QD TK

منودار  -1میزان کتاب های به امانت رفته (امانت  )1به تفکیک
شامره راهنام در سال 97
10000
9000
8000

پایان نامه ها
جــدول  3خدمــات بخــش پایاننامههــا را در ســال  97نشــان
میدهنــد .تعــداد  3095نفــر از پایاننامههــا اســتفاده
کرده¬انــد .تعــداد خدمــات بــه مراجعیــن خــارج از دانشــگاه بــه
 1255نفــر بــوده اســت .بــر اســاس جــدول در ایــن ســال تعــداد
1100نســخه پایــان نامــه بــه مجموعــه افزودهشــده اســت.
مشــکلی کــه در گزارشگیــری پایاننامههــا وجــود دارد تعــداد
.پایاننامههایــی کــه توســط دانشــجو موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت
چــون پایاننامههــا از طریــق رایانــه مطالعــه میشــود و خــود
دانشــجو جســتجو و پایاننامــه موردنظــر خــود را بــاز میکنــد
شــاخص اســتفاده از پایاننامــه  44درصــد بــوده
و رسانــه اســتفاده  3نســخه بــوده اســت
.اســت

جدول  .3خدمات پايان نامه ها در سال 1397

7000
6000
5000
4000
3000

فعالیت
تعداد استفاده از پايان نامه ها

تعداد
)3095نفر ( 9285نسخه
دانشجویان رشیف  ،1739طرح غدیر ،57
عضوآزاد 34

تعداد خدمات ارائه شده به
خارج دانشگاه
تعداد پاسخگویی های ایمیلی

1255نفر

2000
1000
0

QA
QC
HD
PIR
PQ
HB
B
PR
HF
DSR
HG
P
HM
HQ
PN
HN
D
HC
HA
HV
HE
PA
HT
DA
DC
H
DK
DT
DR
DG

منودار  -2میزان کتاب های به امانت رفته (امانت  )2به
تفکیک شامره راهنام در سال 97
40.00
36.99
35.00

30.00

25.00

19.37

19.95

20.00

15.69
15.00

13.68

10.00

8.35

2.12

TD

2.59

2.71

HB

PQ

3.19

TL

3.99

PIR

4.14

HD

4.93

TN

5.00

TJ

TK

QD

TA

QC

QA

منودار  -3میزان کتاب های به امانت رفته (در کل) به
تفکیک شامره راهنام در سال 97

0.00

تعداد ثبت پايان نامه هاي
جديد

 980فایل  34 +فایل به صورت منت کامل
 1157نسخه

جدول  -5میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی در سال 97

اطالع رسانی و خدمات تحویل مدرک
جدول  .4خدمات بخش اطالعرسانی در سال 1397
فعالیت

تعداد

تعداد درخواستهای رسیده از پروان

 500عنوان

تعداد مقاالت تهیهشده برای اعضاء

419

Freq.

Database Name

175148
135994

Science Direct
Institute of Electrical and Electronics
Engineers
Scopus

37430

Springer

30493

Wiley

30308

American Chemical Society

20282

ProQuest

99776

 18عنوان استاندارد و  1عنوان
استاندارد و پایاننامه
پایاننامه 6 ،عنوان گزارش فنی التین
84جلد کتاب
تعداد مقاالت /کتابهای ارسالشده
,به سایر مراکز
3عنوان کتاب
تعداد مقاالت  /یا کتابهای
درخواست شد ه از سایر مراکز
131نفر
تعداد مراجعان برای استفاده از
پایگاهها
 31مورد ایمیلی
تعداد پاسخگوییها/ایمیلی در ارتباط
با وظایف بخش
 205عنوان
مشابهت یابی مقاالت

پایگاه های اطالعاتی و مجالت الکرتونیکی تحت اشرتاک
دسرتســی بــه  60پایــگاه اطالعاتــی و مجــات الکرتونیکــی در ســال
 97از طریــق کارگ ـزار ســمنتاک برق ـرار شــد و کارب ـران میتوانســت
از راه دور و در محیــط دانشــگاه بــه پایگاه¬هــای اطالعاتــی
دسرتســی یابنــد .درمجمــوع در بــازه زمانــی  2018-03-01تــا -01
( 2019-03یــک ســال) تعــداد 729235مــدرک برداشتشــده اســت.
بهطــور میانگیــن در هــرروز  1997مقالــه دانلــود شــد .اســفند،
مــرداد ،شــهریور ،آذر و دی بیشــرین برداشــت را داشــته اســت.
در میــان  ScienceDirect، IEEE، Scopus ، Springerبیشــرین
می ـزان اســتفاده برخــوردار بــود .در مــورد پایــگاه فارســی کتابخانــه
شــامل مــگ ایــران تعــداد  10158مقالــه دانلــود شــده اســت.

Science Direct
Scopus
Wiley
Proquest
American Physical Society
…Magiran (Persian
…Royal Society of
…SciFinder / Chemical
…Cambridge University
…Aerospace Research
IOP Science
Sage Journals
silverchair
INFORMS
Scientific
Statista
Engineering Village
…Emerald management
MIT Press
IOS press
Scientific American
SpringerMaterials
Sage Knowledge
Thieme

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

منودار - 4میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی در سال 97

در کل رسانــه تعــداد واحدهــای محتوایــی دانلــود شــده
از پایگاههــای اطالعاتــی التیــن و فارســی در کتابخانــه
در ســال  97عــدد  85مقالــه اســت یعنــی هــر خدمــت
گیرنــده در ســال  96تعــداد  85مقالــه دانلــود کــرده اســت.

15656

Web of Science

10663

American Physical Society

10253

Nature Publishing Group

10158

)Magiran (Persian database

9280

Association for Computing Machinery

8199

Royal Society of Chemistry

7717

Taylor et Francis

6187

SciFinder / Chemical Abstracts

4207

EbscoHost

3412

Cambridge University Press

3277

JSTOR

3050

Aerospace Research Central

2813

New Reaxys

2701

IOP Science

2609

American Institute of Physics

1743

Sage Journals

1489

American Society of civil engineers

1456

silverchair

1330

OpticsInfoBase

1251

INFORMS

1243

HighWire

1202

Scientific

1183

siam

1066

Statista

جدول -6میزان دانلود مقاالت از مجالت در سال ( 97حداکرث تا 1000
مقاله)

Freq.

Title Journal

2178

Engineering Structures

542

Science

530

Applied Thermal Engineering

528

Phys. Rev. Lett., Physical Review Letters

506

SAGE Journals

479

Journal of Power Sources

464

Applied Surface Science

463

Materials Science and Engineering: A

424

International Journal of Hydrogen Energy

422

Phys. Rev. B, Physical Review B

417

Biosensors and Bioelectronics

409

Colloids and Surfaces A: Physicochemical
and Engineering Aspects
Energy

378

RSC Advances

357

Chemical Engineering Journal

350

Applied Energy

346

International Journal of Heat and Mass
Transfer
Electrochimica Acta

337

Renewable and Sustainable Energy Reviews

324

Sensors and Actuators B: Chemical

315

Desalination

312

Phys. Rev. A,Physical Review A

311

Journal of Alloys and Compounds

309

Nature

307

Energy Conversion and Management

305

Journal of Colloid and Interface Science

383

343

منودار  -5روزهایی که بیشرتین میزان دانلود بوده است

منودار  -6میزان دانلود بر اساس قالبهای اطالعاتی در سال 97

فناوری اطالعات
با توجه به رشح وظایف این واحد )1 :نگهداری و پشتیبانی نرمافزار
و سختافزار و شبکه  )2تحقیق و توسعه
 )1نگهداری و پشتیبانی تجهیزات ( سختافزار و نرمافزار و شبکه)
تجهیزات فناوری اطالعات موجود:
الف 91 .دستگاه رایانه به همراه تجهیزات جانبی مستقر در (کتابخانه
مرکزی ،کتابخانههای ریاضی ،فلسفه علم و فیزیک )
ب .تعداد  8دستگاه رسور مستقر در ( دیتاسنرت رشیف ،سایت مقاالت،
سایت پایانه نامه و اتاق رسور طبقه همکف کتابخانه مرکزی )

ج .زیرساخت شبکه کتابخانه مرکزی در کلیه واحدها
فعالیتهای صورت گرفته :در سه بخش  -1نرمافزار  -2سختافزار
 -3شبکه
 -1بخش نرمافزار :عملیات نصب سیستمعامل ،عیبیابی ،نصب
نرمافزارهای مختلف ،و به همراه پشتیبانی تخصصی از رسورهای
مستقر در کتابخانه و دیتاسنرت رشیف و ...
 -2بخش سختافزاری :ارتقاء ،عیبیابی ،رسویس و نگهداری
رسورهای مستقر در کتابخانه مرکزی و دیتاسنرت رشیف
 -3بخش شبکه :کلیه عملیاتActive، Passive، mcitp، ccna :
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مودار  -7میزان ارائه خدمات در سه بخش مربوط به واحد فناوری
اطالعات

تحقیــق و توســعه :کارهــای زیرســاختی انجامگرفتــه در ســال 1396
در ســال  1397پــروژه راهــردی و اسـراتژیک ارتقــا شــبکه کتابخانــه
مرکــزی بــه طــور کامــل انجــام گرفــت کــه به جـرات میتــوان گفــت که
انجــام ایــن پــروژه بســیار مهــم و حیاتــی یکــی از معظــات کتابخانه
کــه هــان زیــر ســاخت شــبکه بــود را بــه طــور کامــل مرتفــع کــرده
اســت لــذا ابعــاد اصلــی این دســتاورد بزرگ در طی ســال هــای آینده
و بــا گذشــت زمــان مشــخص خواهــد گردیــد  -1.تعویــض کامــل نســل
زیــر ســاخت شــبکه طبقــه چهــارم کتابخانــه از  CAT5بــه CAT6
 -2امکانسنجی  ،مطالعه  ،برآورد هزینه و اجرای سایت پایان نامه ها
مســقر در طبقــه چهارم با اســتفاده تکنولوژی هــای پیرشفته و بومی .
 -3ارتقــا و بازســازی کامــل ســایت اطــاع رســانی
مســتقر در طبقــه همکــف و همزمــان تعویــض زیــر
ســاخت شــبکه طبقــه همکــف از  CAT5بــه . CAT6
-4امکانســنجی  ،مطالعــه و جهــت ارتقــا پهنــای بانــد شــبکه
وایرلــس کتابخانــه مرکــزی از  8دســتگاه فعلــی بــه  12دســتگاه .

بخش دوم :دورههای آموزشی
برنامه¬ريــزي و اطالع¬رســاين دوره¬هــاي آمــوزيش آشــنایی بــا
منابــع و خدمــات کتابخانــه ب ـرای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
و کارشناســی ورودی جدیــد و هفتــه پژوهــش از ابتــدای مهرمــاه
ســال جــاري آغــاز شــد .اطالعيــه برگــزاري دوره¬هــا بــر روي
وبــگاه کتابخانــه مرکــزی ،کانــال تلگرامــی کتابخانــه و تابلــوی
اعالنــات کتابخانــه قــرار می¬گرفــت و بــه پســت الکرتونیکــی
دانشــجویان ارســال شــد .دوره¬هــای آشــنایی در مهرمــاه در دو
نوبــت صبــح و عــر و کارگاههــای آموزشــی در هفتــه پژوهــش
(آذر و دیمــاه ) برگــزار شــد .درمجمــوع 20جلســه آمــوزيش
آشــنایی بــا کتابخانــه بــراي دانشــجويان تحصيــات تکميــي و
 5کارگاه آموزشــی و یــک ســخرنانی (جــدول  )8برگــزار شــد.
تعــداد  608نفــر ( 74درصــد) در دورههــای
مذکــور رشکــت منودنــد .منــودار 8توزيــع فــراواين
رشکتکننــدگان بــه تفکيــک رشــتهها را بيــان کنــد.

جدول  -7کارگاههای آموزشی برگزارشده در سال 97
نام کارگاه و سخرنانی

زمان

مدرس

 (Scopus،آشنایی با پایگاه های استنادی  26و  97/9/27شهرزاد رشیفی و
فرنوش رقابی
)ISI، ISC
علی اکرب اسدی
پیرشفته برای ) (wordکارگاه آموزشی ورد 97/10/2
پایان نامه نویسی
علی اکرب اسدی
97/10/2
کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت علمی
) (Mendeleyمندلی
دکرت مریم اسدی
97/9/28
روشها و تکنیکهای نگارش مقاله
رشد مقاالت علمی ایران :فرصت ها و چالش
ها

97/10/3

دکرت علیرضا مشفق

منودار  .8توزیع فراوانی رشکتکنندگان در دورههای آموزشی به تفکیک
رشته تحصیلی

هامنطورکــه منــودار  8نشــان میدهــد دانشــجويان مهنــديس
عمــران ،مهنــديس بــرق ،و مهندســی شــیمی بــه ترتيــب از
بيشــرين رشکتکننــدگان و دانشــجويان نانــو ،مدیریــت ،
ریاضــی و هوافضــا از کمرتيــن رشکتکننــدگان بودهانــد.
برنامهریــزی و اطالعرســانی دورههــای آمــوزيش ســال تحصيــي
 97-98دانشــجويان تحصيــات تکميــي از اول مهرمــاه ســال جــاري
آغــاز شــد .اطالعيــه مربــوط بــه برگــزاري دورههــا همزمــان در
هفتــه اول مهرمــاه بــر روي ســايت کتابخانــه مرکــزی ق ـرار گرفــت.
در آغــاز مهرمــاه اطالعيــه دورههــای آمــوزيش بــر روي تابلــوي
اعالنــات کتابخانــه (طبقــه همکــف و در ورودي کتابخانــه) نصــب
و بــراي کتابــداران دانشــکدهها از طريــق پســت الکرتونيکــي
ارســال شــد و از آنــان درخواســت گرديــد اطالعيــه دوره¬هــا را
تکثــر و بــر روي تابلــوي اعالنــات خــود نصــب مناينــد .همچنــن
بهصــورت تلفنــي هــم از همــکاران تقاضــا شــد دانشــجويان خــود
را در جريــان ايــن دورههــا ق ـرار داده و آنــان را ترغيــب بــه رشکــت
مناينــد و در کانــال تلگرامــی کتابخانــه هــم اطالعرســانی شــد.
بـرای دانشــجویان کارشناســی بروشــوری تهیه شــد و قبــل از ثبت نامه
بــه اداره آمــوزش جهــت توزیــع در هنــگام ثبتنــام تحویل داده شــد.

فعالیت های برجسته
 .1متدیــد اشـراک دسرتســی بــه  54پایــگاه اطالعاتــی و مجــات الکرتونیکــی در
داخــل دانشــگاه و اضافــه شــدن  6پایــگاه دیگــر و بکارگیــری متامــی
امکانات اطالع رســانی برای دسرتســی به منابع علمی در حداقل زمان
 .2ادامــه ارتقــاء و بروزرســانی زیرســاخت ســخت افزاری و شــبکه ای
کتابخانــه در طبقــه چهارم ،بخش اطالع رســانی و اتــاق رسور همکف
 .3برگـزاری کارگاه هــای آموزشــی در هفته پژوهش به منظور افزایش
ســواد اطالعاتــی و مجهــز کــردن دانشــجویان بــه ابزارهــای پژوهــش
شکل  .1بروشور آشنایی اولیه با کتابخانه مرکزی دانشگاه برای
دانشجویان کارشناسی

نحــوه تدريــس ايــن دورههــا بــا اســتفاده از اســايدهاي آشــنايي بــا
کتابخانــه و جســتجوي پيوســته در منابــع کتابخانــه صــورت گرفــت.
بحثهــا در دو بخــش  )1آشــنايي بــا خدمــات بخشهــای کتابخانــه
مرکــزي  )2معــريف و نحــوه جســتجو در نرمافـزار کتابخانــه  ،و معــريف
و نحــوه جســتجو در پایگاههــای اطالعــايت و مجــات الکرتونيکــي
تحــت اشـراک کتابخانــه بــوده اســت .در پايــان هــر جلســه بــه نــکايت
از قبيــل محــل دســتورالعمل تهيــه پایاننامــه ،نحــوه ســفارش مقــاالت
و  ...اشــاره شــد و بــه ســوا الت رشکتکننــدگان نيــز پاســخ داده شــد.

جمع بندی
جدول  .8میزان افزایش مجموعه و خدمات و استفاده در سال 97

مصادیق
میزان افزایش به مجموعه کتاب
میزان افزایش به مجموعه پایاننامه
میزان افزایش شامره مجالت فارسی
میزان امانت و متدید کتاب
میزان استفاده از پایگاهها و مجالت
میزان استفاده از پایاننامهها
میزان استفاده از انواع منابع (کتاب ،مجله ،پایگاه اطالعاتی،
، ...پایاننامه
تعداد عضویت در کتابخانه
تعداد تسویهحساب از کتابخانه
تعداد برگزاری کارگاههای آموزشی

تعداد
2500
1157
54911
739393
9285
804959
1829
3540
 25جلسه

 .4بازگشــایی مجــدد بخــش پایــان نامــه هــا در طبقــه چهــارم
و فراهــم کــردن محیــط مناســب تــر بـرای مطالعــه پایــان نامــه هــا
 .5گســرش فضــای ســالن مطالعــه بــرادران در طبقــه همکــف
و

صندلــی

.6ادامــه نوســازی تجهیــزات میــز
ســالن هــای مطالعــه و اتــاق هــای پژوهــش

 .7عقــد قــرارداد بــا رشکــت مهندســی پــروان پــژوه بــرای سیســتم
نــرم افــزاری کتابخانــه دیجیتــال (فهرســت رایانــه ای کتابخانــه)
..8بازبینــی
ارائــه
و

مجــدد
بــه
آن

چــارت
معاونــت

ســازمانی
پژوهشــی

کتابخانــه
دانشــگاه

.9برگــزاری رویــداد یکشــنبه هــا بــا کتــاب بــرای
تشــویق دانشــجویان بــه مطالعــه منابــع غیردرســی
.10تشــکیل پنــج کمیتــه تخصصــی و دو کارگــروه در کتابخانــه بــه
منظــور بهــره گیــری از مشــورت حداکــر اعضــا (کمیتــه هــای فضــا،
ســاختامن ،تجهیــزات و فنــاوری اطالعــات ،طــرح و برنامــه ،آمــوزش،
سفارشــات و کارگــروه هــای نــرم افــزار کتابخانــه و منابــع انســانی)
.11راه

انــدازی

ســامانه

پیامکــی

کتابخانــه

مرکــزی

.12تــدارک بازدیــد هــای عمومــی از گنجینــه اســناد دانشــگاه رشیــف

برنامه های آتی کتابخانه در سال 97
و
مطالعــه
فضــای
توســعه
و
.1گســرش
مشــارکتی
یادگیــری
فضــای
کــردن
فراهــم
.2ارتقــاء کيفيــت خدمــات کتابــداري و اطــاع رســاين از طريــق
نيازســنجي ،پاســخ بــه نيازهــاي اطالعــايت کاربــران ،اســتفاده
از فنــاوري در ارائــه خدمــات کتابخانــه و کاهــش بوروکــرايس
.3افزایــش کیفیــت محتوایــی وبــگاه کتابخانــه
.4ارتقــاء ســواد اطالعــايت کاربــران و کارکنــان
کتابخانــه بــا برگــزاري دوره هــاي آمــوزيش
.5بهبــود منابــع نــروي انســاين از طريــق
کتابــداري
متخصــص
هــاي
نــروي
بکارگــري
.6برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی بــا محوریــت کتــاب و
کتابخوانــی بــا عنــوان زنــگ فرهنــگ و رویدادهــای فرهنگــی

عکس های فعالیت ها در سال97

