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پیشگفتار
گزارش سالیانه كتابخانه مركزي دانشگاه باهدف آگاهی و اطالعرسانی به مدیران ،اعضاء هیئتعلمی ،دانشجویان و
كاركنان دانشگاه صنعتی شریف از خدمات و فعالیتهاي كتابخانه مركزي دانشگاه صورت میگیرد .این اطالعات
میتواند از یکسو به مدیران در برنامهریزي دقیق براي آینده یاري نموده و از سوي دیگر به استفادهكنندگان كمک
كند تا از خدمات و منابع اطالعاتی ارائهشده از سوي كتابخانه آگاه شده و انتظارات خود را مدیریت كند .گزارشی
كه در پیشرو دارید حاصل تالش همكاران كتابخانه است .بدینوسیله از تمامی همكاران به خاطر فعالیتشان و ارائه
آمار واحد خود تشكر و قدردانی میشود.

دکتر حمید مهديقلي
مدير کتابخانه مرکزي
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مقدمه
كتابخانه دانشگاه صنعتی شریف در سال  1344همزمان با تأسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز كرد و در حال حاضر
این كتابخانه در ساختمان دكتر مجتهدي به م ساحت  6000مترمربع در ضلع شرقی دان شگاه و در شش طبقه شامل
بخشهاي مدیریت ،امورمالی ،سفففارشففات ،سففازماندهی منابع ،نشففریات ،مواد سففمعی و ب ففري ،پایاننامهها ،امانت
كتاب ،اطالعرسانی و تأمین مدرک و مرجع قرارگرفته است .تعداد سه كتابخانه اقماري (كتابخانه مهندسی صنایع و
ریاضفففی ،كتابخانه فیزیک و كتابخانه فلسففففه عل زیر نظر كتابخانه مركزي به ارائه خدمات كتابداري میپردازند و
كتابخانه مركزي وظیفه تهیه و سفارش و سازماندهی منابع این كتابخانهها را بر عهده دارد.
گزارش پیشرو اطالعات آماري و فعالیتهاي صورت گرفته در سه بخش خدمات كتابداري و اطالعرسانی ،سفارش
و سازماندهی منابع ،و دورههاي آموزشی كتابخانه مركزي دانشگاه را نشان میدهد.
امید است این گزارش بتواند ت ویر و چش اندازي از فعالیتهاي صورت گرفته در كتابخانه مركزي دانشگاه شریف
در سال  97پیشروي مدیران براي ت می گیريهاي آتی در كتابخانه قرار دهد.
دکتر مريم اسدي
معاون کتابخانه مرکزي
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جدول  .1خدمات امانت کتاب در سال 96
تعداد امانت
تعداد تمدید و رزرو

16043نسخه (2273ریاضی و صنایع  463،فلسفه عل 1733 ،فیزیک
29651بار تمدید (بهطور میانگین 2بار و  1077منبع رزرو شدند
1700نفر

تعداد عضویت

(10هیات علمی ؛ 120دانشجوي دكتري ؛ 764دانشجوي ارشد؛
767دانشجوي كارشناسی ؛ 39سایر
1893نفر (عضو و  950نفر (غیر عضو

تعداد تسویه حساب

(18هیات علمی؛ 123دانشجوي دكتري ؛ 813دانشجوي ارشد ؛
870دانشجوي كارشناسی ؛ 69سایر:
هیات علمی 246نفر
دكتري 1050نفر

تعداد كل اعضاء كتابخانه

كارشناسی ارشد 2573نفر

 8690نفر

كارشناسی 3962نفر
كارمند  427نفر
سایر  332نفر

در بخش امانت با توجه به جدول  1تعداد  16043نسخه كتاب در سال  96به امانت رفته كه  29651بار تمدیدشده است .بر
اساس شاخص امانت (تعداد امانت تقسی بر تعداد كل اعضاء فعال هر عضو فعال بهطور میانگین تعداد  2كتاب به امانت برده
و هر نسخه كتاب بهطور میانگین  2بار توسط استفادهكنندگان تمدیدشده است .در كل ،مجموع عناوین كتابهاي فارسی و
التین در كتابخانه  127725عنوان است و بر اساس شاخص امانت (تعداد امانت تقسی بر تعداد كل عناوین* 100در سال ، 96
 17درصد از كتابهاي كتابخانه به امانت رفته است .سرانه امانت (A :A/Bتعداد كل امانت در یک سال و  Bتعداد افراد در
جمعیت خدمت گیرنده ...عدد  5/25به دست آمد .یعنی میزان استفاده از مجموعه توسط هر كاربر بهطور میانگین  5كتاب بوده
است.
از  11773نفر دانشجوي شاغل در دانشگاه ( 1361نفر دكتري 4250 ،نفر كارشناسی ارشد 6162 ،نفر كارشناسی تعداد 8690
نفر ( 73/81درصد و از حدود  500هیاتعلمی شاغل در دانشگاه  246نفر ( 49درصد عضو كتابخانه هستند.
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نمودار  -1میزان كتاب هاي به امانت رفته (در كل به تفكیک شماره راهنما در سال 96

جدول  .2خدمات بخش پايان نامهها در سال 1396

میزان

مولفه ها

4078نفر ( 12234نسخه)
دانشجويان شريف  ،1912پذيرش با هزينه 45(1970
تعداد استفاده از پایاننامهها

نفر غیر حضوري)  ،طرح غدير  ،135عضوآزاد 61

تعداد خدمات ارائه شده به خارج دانشگاه

2166نفر

تعداد پاسخگویی هاي تلفنی /ایمیلی در ارتباط با
وظایف بخش

 1394فايل

تعداد ثبت پایاننامههاي جدید

1257نسخه
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نمودار  -2میزان پایان نامه هاي نمایه سازي شده در سال  96به تفكیک دانشكده ها

جدول  2خدمات بخش پایاننامهها را در سال  96نشان میدهند .تعداد  4078نفر از پایاننامهها استفاده كردهاند .تعداد خدمات
به مراجعین خارج از دانشگاه به  2166نفر بوده است .بر اساس جدول در این سال تعداد 1257نسخه پایاننامه به مجموعه
افزودهشده است .شاخص استفاده از پایاننامه  60درصد بوده است ((12234نسخه پایاننامه ( 20241/تعداد كل * 100و سرانه
استفاده تعداد  3نسخه بوده است.
در مورد میزان استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی دسترسی به بیش از  45پایگاه اطالعاتی و مجالت الكترونیكی در سال  96ا
برقرار شد و كاربران میتوانست از راه دور و در محیط دانشگاه به پایگاههاي اطالعاتی دسترسی یابند .درمجموع در بازه زمانی
 2017-03-01تا ( 2018-03-01یک سال تعداد 548097مدرک برداشتشده است .بهطور میانگین در هرروز  1500مقاله
دانلود شد .اسفند ،مرداد ،شهریور ،آذر و دي بیشترین برداشت را داشته است .در میان Scopus ،IEEE ،ScienceDirect
 Springer ، Reaxys ،بیشترین میزان استفاده برخوردار بود.
در كل سرانه تعداد واحدهاي محتوایی دانلود شده از پایگاههاي اطالعاتی التین و فارسی در كتابخانه در سال  96عدد  63مقاله
است (تعداد واحدهاي محتوایی دانلود شده (عدد / 550745جمعیت خدمت گیرنده (عدد . 8690یعنی هر خدمت گیرنده در
سال  96تعداد  63مقاله دانلود كرده است.
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 میزان استفاده از پایگاههاي اطالعاتی در سال-3 نمودار

) مقاله1000  (حداکثر تا96  میزان دانلود مقاالت از مجالت در سال-3 جدول

Engineering Structures

3059

International Journal of Heat and Mass
Transfer

1230

Physical Review Letters

2266

Procedia Engineering

1223

Journal of Constructional Steel Research

1857

Journal of Alloys and Compounds

1214

Analytical Chemistry

1780

Construction and Building Materials

1196

Applied Thermal Engineering

1747

Energy

1166

ACS Applied Materials & Interfaces

1742

Applied Surface Science

1143

Materials Science and Engineering: A

1612

ACS Nano

1137

Journal of Chromatography A

1541

Applied Energy

1111

Sensors and Actuators B: Chemical

1536

International Journal of Hydrogen Energy

1097

7

1027

Biosensors and Bioelectronics

1531

Renewable and Sustainable Energy
Reviews

1003

Chemical Reviews

1481

Physical Review B

نمودار  4میزان ارائه خدمات در بخش مربوط به واحد فناوري اطالعات را نشان می دهد .فعالیت هاي زیرساختی انجامگرفته
در سال  1396در این واحد عبارتند از:
الف  :انجام ترانكینگ كامل سایت همكف و سایت اطالعرسانی به همراه ارتقا سرور اطالعرسانی .
ب :در سال  1396مطالعات الزم درزمینهٔ توسعه زیرساخت سیست هاي حفاظتی در كتابخانه مركزي با لحاظ كردن نیازهاي
انباشتهشده از گذشته ،حال و آینده انجام گرفت  .در ادامه پیمانكار واجد شرایط شناسایی و خرید تجهیزات هوشمند
دوربینهاي مداربسته  IP BASEانجام گرفت كه با توجه به نیاز هر قسمت دوربینها ن ب و راهاندازي گردید ..
ج :سرورهاي مستقر در دیتاسنتر دانشگاه یكی از كلیديترین تجهیزات هست كه در این مقوله نیز فعالیتهاي توسعه محور
به شرح ذیل انجام پذیرفت :ارتقا سرور مخزن كتابخانه و تهیه دو عدد  ( vpsسرور مجازي شخ ی باقدرت و ظرفیت
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نمودار  -4میزان ارائه خدمات در سه بخش مربوط به واحد فناوري اطالعات

نمودار  5و جدول  4فعالیت هاي صورت گرفته در گروه سفارشها و سازماندهی منابع را نشان می دهد.
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نمودار  -5فراوانی كتب خریداريشده به تفكیک دانشكدهها در سال 96
جدول  -4فراواني کتب سازماندهي شده در سال 96

در بخش آموزش برنامهریزي و اطالعرسانی دورههاي آموزشی آشنایی با منابع و خدمات كتابخانه براي دانشجویان تح یالت
تكمیلی و كارشناسی ورودي جدید و هفته پژوهش از ابتداي مهرماه سال جاري آغاز شد .اطالعیه برگزاري دورهها بر روي
وبگاه كتابخانه مركزي ،كانال تلگرامی كتابخانه و تابلوي اعالنات كتابخانه قرار میگرفت و به پست الكترونیكی دانشجویان
ارسال شد .دورههاي آشنایی در مهرماه در دو نوبت صبح و ع ر و كارگاههاي آموزشی در هفته پژوهش و كتاب (آذر و دي
ماه برگزار شد .درمجموع 20ج لسه آموزشی آشنایی با كتابخانه براي دانشجویان تح یالت تكمیلی و 8كارگاه آموزشی
(جدول  1برگزار شد.
تعداد  608نفر ( 74درصد در دورههاي مذكور شركت نمودند .نمودار 1توزیع فراوانی شركتكنندگان به تفكیک رشتهها را
بیان كند .همانطوركه نمودار  6نشان میدهد دانشجویان مهندسی عمران ،مهندسی برق ،و مهندسی شیمی به ترتیب از بیشترین
شركتكنندگان و دانشجویان نانو ،مدیریت  ،ریاضی و هوافضا از كمترین شركتكنندگان بودهاند.
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نمودار  .6توزیع فراوانی شركتكنندگان در دورههاي آموزشی به تفكیک رشته تح یلی
جدول  -5کارگاههاي آموزشي برگزارشده در سال 96

نام کارگاه
آشنایی با پایگاه اطالعاتیهاي اطالعاتی و مجالت الكترونیكی
تخ

ی ( EIVillage ،Ebsco ، ProQuest ،IEEEو

زمان

مدرس

 28آذر17 ،

شهرزاد شریفی و فرنوش رقابی

بهمن 7 ،آذر

 ScienceDirectپایگاههاي استنادي
نرمافزار مدیریت اطالعات علمی اندنوت (EndNote

 19آذر18-

دكتر مری اسدي

بهمن
كارگاه سرقت علمی
روشها و تكنیکهاي نگارش مقاله

 13آذر

امیرحسین رجبزاده ع ارها

 30آذر4 ،

دكتر مری اسدي

آذر
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جمعبندي
جدول  .6میزان افزايش مجموعه و خدمات و استفاده در سال 96
تعداد

مصاديق

میزان افزایش به مجموعه كتاب (چاپی و الكترونیكی

5037

میزان افزایش به مجموعه پایاننامه

1257

میزان افزایش شماره مجالت فارسی

740

میزان امانت و تمدید كتاب

45694

میزان استفاده از پایگاهها و مجالت

549308

میزان استفاده از پایاننامهها

12234

میزان استفاده از انواع منابع (كتاب ،مجله ،پایگاه

579586

اطالعاتی ،پایاننامه... ،
تعداد عضویت در كتابخانه

1700

تعداد تسویهحساب از كتابخانه

1893
 25جلسه

تعداد برگزاري كارگاههاي آموزشی
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فعالیتهاي برجسته انجام شده در سال 96
 -1بهرهبرداري از آسانسورهاي كتابخانه
 -2افزایش تعداد منابع در واسپارگاه شریف ( http://sdr.library.sharif.edu/ Repositoryباهدف رصد
تولیدات علمی دانشگاه
 -3پیشرفت و افزایش منابع ورودي به سایت گنجینه دانشگاه و راهاندازي وبگاه جدید
 -4تمدید اشتراک دسترسی به  45پایگاه اطالعاتی و مجالت الكترونیكی در داخل دانشگاه
 -5برگزاري كارگاههاي آموزشی در طول سال بهمنظور افزایش سواد اطالعاتی و مجهز كردن دانشجویان به ابزارهاي پژوهش
 -6تأسیس شاخه مركز منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري در دانشگاه
 -7ت ویب اولیه چارت سازمانی كتابخانه
 -8بهر ه برداري از سیست پایش و ن ب  20دوربین مداربسته در كتابخانه مركزي و كتابخانههاي شعب
 -9ترانگینگ مناسب میزهاي جستجو در طبقه همكف و بخش اطالعرسانی
 -10نوسازي تجهیزات میز و صندلی سالنهاي مطالعه
 -11رنگآمیزي كل ساختمان كتابخانه
 -12اتمام عملیات تعویض سقفهاي كتابخانه
 -13بازسازي برخی از سرویسهاي بهداشتی كتابخانه
 -14همكاري در توزیع  338جلد و  17عنوان از كتابهاي انتشاراتی دانشگاه به  45كتابخانههاي دانشگاهی كشور
برنامههاي آتي کتابخانه در سال 97

 1گسترش و توسعه فضاي مطالعه و فراه كردن فضاي یادگیري مشاركتی
 2ارتقاء كیفیت خدمات كتابداري و اطالعرسانی از طریق نیازسنجی ،پاسخ به نیازهاي اطالعاتی كاربران ،استفاده
از فناوري در ارائه خدمات كتابخانه ،و كاهش بوروكراسی
 3شروع كار مركز اسناد دانشگاه
 4تكمیل نماي بیرونی (سر در ساختمان كتابخانه مركزي
 5افزایش كیفیت محتوایی وبسایت كتابخانه
 6ارتقاء سواد اطالعاتی كاربران و كاركنان كتابخانه با برگزاري دورههاي آموزشی
 )7بهبود منابع نیروي انسانی از طریق بهكارگیري نیرويهاي متخ ص كتابداري
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