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پیشگفتار
گزارش سالیانه كتابخانه مركزي دانشگاه با هدف آگاهی و اطالع رسانی به مدیران ،اعضاء هیئت
علمی ،دانشجویان و كاركنان دانشگاه صنعتی شریف از خدمات و فعالیت هاي كتابخانه مركزي
دانشگاه صورت می گیرد .این اطالعات می تواند از یک سو به مدیران در برنامه ریزي دقیق براي
آینده یاري نموده و از سوي دیگر به استفاده كنندگان كمک نماید تا از خدمات و منابع اطالعاتی
ارائه شده از سوي كتابخانه آگاه شده و انتظارات خود را مدیریت نمایند .گزارشی كه در پیش رو
دارید حاصل تالش همكاران كتابخانه خصوصا مسئوالن بخش هاي مختلف كتابخانه خانم
نخجوان پور (بخش مجالت) ،خانم قدیمی و آقاي مددي (بخش امانت) ،خانم شریفی (بخش
اطالع رسانی) ،خانم تهامی (بخش پایان نامه ها) ،خانم ضیایی (میز اطالعات و تحویل پایان نامه
ها)  ،خانم تهیدست (بخش سمعی و بصري) ،خانم باقري نیا ( كتابخانه دانشكده م .شیمی و نفت)،
خانم صفري (كتابخانه دانشكده ریاضی) ،خانم ابراهیم (كتابخانه مدیریت) و خانم گلباز (كتابخانه
فلسفه علم) است.
بدینوسیله از تمامی این همكاران ارجمند بخاطر فعالیت شان و ارایه آمار واحد خود تشكر و
قدردانی می شود .همچنین از سركارخانم مریم اسدي رئیس گروه خدمات كتابداري و اطالع
رسانی كه زحمت گردآوري ،تحلیل اطالعات و تنظیم این گزارش را عهده دار بودند سپاسگزاري
می نمایم.
حمید مهديقلی
مدير کتابخانه مرکزي
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مقدمه
كتابخانه دانشگاه صنعتی شریف در سال  1344همزمان با تاسیس دانشگگاه فعالیگت خگود را آ گاز
نموده است و در حال حاضر كتابخانه مركزي در ساختمان دكتر مجتهدي بگه مسگاحت  6000متگر
مربع درضلع شرقی دانشگگاه و در  6طبقگه شگامل بخگش هگاي مگدیریت ،امورمگالی ،سفارشگات،
سازماندهی منابع ،نشریات ،مواد سمعی و بصري ،پایان نامگه هگا و اسگناد ،امانگت مركگزي ،اطگالع
رسانی ،مرجع و صحافی قرار گرفته است .الزم به ذكر اسگت تعگداد  4كتابخانگه اقمگاري زیرنظگر
كتابخانه مركزي به ارائه خدمات كتابداري می پردازند و كتابخانه مركزي وظیفگه تهیگه و سگفارش،
سازماندهی منابع این كتابخانه هارا بر عهده دارد.
در بخش اول گزارش به ارائه آماري از فعالیتها و خدمات انجام شده در بخش هاي مربوط به گروه
خدمات كتابداري و اطالع رسانی در سال  1389پرداخته می شود .به نظر می رسد گزارش مگکكور
بتواند وضعیت موجود خدمات كتابخانه در بخش هاي مختلف كتابخانه مركگزي و كتابخانگه هگاي
شعب ارائه نماید .همچنین به مسؤالن و مدیریت كتابخانه در تصمیم گیري هاي آتی كمک نموده و
چشم انداز واقعی براي ادامه راه پیش روي مدیریت كتابخانه قرار دهد.
براي گردآوري اطالعات الزم از فرمهاي گزارش شش ماهه براي كتابخانه هاي شعب و بخش هاي
كتابخانه مركزي استفاده شده است .فرمهاي گزارش در پایان  6ماه به كتابخانه ها و بخش ها ارسال
می گردید و براي بخش امانت مركزي نیز گزارش روزانه اخک می شد .كلیه داده هگاي موجگود در
فرمها وارد نرم افزار  Excelگردید و سپس جداول الزم براي نشان دادن فعالیتهگا ،خگدمات رسگم
شد .در ادامه به فعالیتها و خدمات بخش هاي كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي شگعب بگه تفكیگک
اشاره می گردد.
در بخش دوم نیز ،به ارائه گزارش دوره هاي آموزشی آشنایی با منگابع و خگدمات كتابخانگه بگراي
دانشجویان تحصیالت تكمیلی پرداخته خواهد شد.
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بخش امانت
فعالیتها و خدمات بخش امانت مرکزي در سال 1389
 62279نسخه ( 42459نسخه كتاب فارسی و  19824نسخه
كتاب التین)

تعداد امانت
تعداد عضویت

 2278نفر

تعداد تسویه حساب

 1903نفر

تعداد كل اعضاء فعال

 11111نفر
1380نسخه از سوي  757نفر

تعداد كتاب رزرو شده توسط اعضاء از راه دور

 1075نفر

تعداد اعالمیه هاي رزرو آماده امانت

 10693اعالمیه

تعداد اعالمیه داراي تاخیر

1097مورد

تعداد خدمات به عضو طرح دیر

 130نفر

تعداد خدمات به عضو داراي معرفی نامه
تعداد ثبت كتب جدید

 3230نسخه

تعداد كتب ارسال شده به صحافی

 250نسخه
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جدول .1بیشترين عناوين به امانت رفته ازکتاب هاي التین در سال ( 1389کتابخانه مرکزي)
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جدول .2بیشترين عناوين به امانت رفته از کتاب هاي فارسی در سال ( 1389کتابخانه مرکزي)

ساير فعالیتها

 تهیه راهنماها ،دستورالعمل ها و فرمهاي مورد لزوم (نحوه جستجو در پایان نامه ها ،گزارشات
التین و  )...

 رسیدگی به وضعیت كتب در امانت كتابخانه هاي اد ام شده و اطالع رسانی وسیع درخصوص
بازگرداندن آن

 بازگشت و رسیدگی به میز امانت كتابخانه شیمی ،مهندسی مواد ،برق ،عمران و بیوشیمی
 ورود اطالعات كتب امانتی از كتابخانه هاي اد ام شده به نرم افزار سیمرغ
 بسته بندي كتب كتابخانه حداد و ارسال آن به بخش فهرستنویسی

 اصالح  740نسخه كتب داراي اشكال در كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي شعب
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بخش پايان نامه ها
فعالیتها و خدمات بخش پايان نامه ها در سال 1389
تعداد استفاده از پایان نامه ها

 19000جلد توسط  2852نفر

تعداد خدمات ارائه شده به عضو طرح دیر

 5464جلد توسط  1502نفر
 6جلد توسط  2نفر

تعداد خدمات ارائه شده به عضوآزاد
تعداد خدمات ارائه شده به عضو داراي معرفی نامه

 10340جلد توسط  3764نفر

تعداد ثبت پایان نامه هاي جدید

 1150پایان نامه

تعداد كپی

 31542صفحه
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بخش مجالت

فعالیتها و خدمات بخش مجالت در سال 1389
 826نفر

تعداد مراجعه كنندگان

 2502عنوان

تعداد عناوین مجالت استفاده شده
تعداد خدمات ارائه شده به عضو دیر

 177نفر

تعداد خدمات ارائه شده به عضوآزاد و معرفی نامه

 426نفر

تعداد فتوكپی تهیه شده از مقاالت

 7996صفحه

تعداد ثبت شماره هاي جدید مجالت در كاردكس

 4681شماره

تعداد مجالت ارسال شده به صحافی

612جلد

تعداد استفاده از مقاالت BL

 92مقاله

اسكن مقاالت براي بخش اطالع رسانی و دانشجویان

 250مقاله

میزان استفاده از پایگاه مگ ایران

 7707مقاله

ساير فعالیتها
 بیشترین مراجعان این بخش دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتري به ترتیب از دانشگاه امیركبیر،
دانشگاه آزاد و دانشگاه خواجه نصیر می باشند .عالوه بر موارد باال دانشگاه تربیت معلم ،علوم
پایه دامغان ،دانشگاه صنعتی سهند ،خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه
سمنان ،دانشگاه شهید چمران اهواز  ،دانشگاه تهران ،دانشگاه پیام نور ،پژوهشگاه هاي مسكن و
شیمی ،دانشگاه رشت ،مالک اشتر ،كاشان  ،دانشگاه الزهراء ،تبریز از دانشگاه هایی بودند كه به
این بخش مراجعه نموده اند.
 از پر مراجعه ترین عناوین آرشیو نشریات چاپی می توان به عناوین زیر اشاره نمود .شناخت این
مساله به كتابخانه در سفارش نشریات مهم و پراستفاده كمک خواهد كرد.
AIChE Journal
Chemical Engineering Science
Journal of Structure Engineering
Physical Review
Journal of the electroanalytical chemistry
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بخش اطالع رساني
فعالیتها و خدمات بخش اطالع رسانی در سال 1389
تعداد مقاالت درخواستی از سایر دانشگاه ها و مراكز

 844عنوان

تعداد كتب درخواستی از سایر دانشگاه ها و مراكز

 61عنوان

تعداد مقاالت و كتب درخواستی از BL

 4عنوان

تعدادكتب و مقاالت درخواستی از (LHLلیندهال) و UMI

 26عنوان

تعداد كتب امانت داده شده به سایر دانشگاه ها و مراكز

 126عنوان

تعداد مقاالت امانت داده شده به سایر دانشگاه ها و مراكز

 116عنوان

تعداد خدمات به عضو دیر

 399مورد

میزان استفاده از رایانه هاي بخش براي جستجو در منابع الكترونیكی

1032

جدول .3رتبه بندي میزان استفاده از پايگاه هاي اطالعاتی و مجالت الکترونیکی در سال 2010
نام پايگاه

آمار استفاده

Science Direct

680130

ACS

194622

Scopus

138863

IEEE

93287

AIP/APS

75893

Springer

55835

ASCE

29540

EBSCO

29540

Mathscinet

21774

ISI

21462

IOP

20938

ProQuest: Dissertations

17721

Emerald

12611

)Science Direct (Ebook

9594

ProQuest

9094
9

Oxford

4707

John Wiely

3598

Econlit

77

Total

 1419286مقاله

میزان استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی و مجالت الكترونیكی تحت اشتراک كتابخانه  1240928مقاله
بصورت تمام متن 17721 ،پایان نامه از پایگاه  ،ProQuestو  160637جستجو بصگورت چكیگده
بوده است .در این میان بیشترین استفاده از پایگگاه هگا و مجگالت بگه ترتیگب ،Science Direct
 AIP/APS ،IEEE ،Scopus ،ACSو  Springerبوده است .الزم به ذكر است متقاضگیان بگا
ارسال مشخصات كتابشناختی مقاالت موردنظر به همراه شماره تماس خود ،اقدام به سفارش مقالگه
 Offlineنموده اند و این مقاالت مراجعان درخواست خود را حاوي مشخصات مقالگه و بگا ذكگر
تلفن داخلی خود به بخش اطالع رسانی كتابخانه مركزي ارسال نموده و مقاله مورد نظر تهیه و بگه
پست الكترونیكی متقاضی ارسال می گردید.
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بخش سمعی و بصري
فعالیتها و خدمات بخش سمعی و بصري در  6ماه دوم سال 1389
 488نفر ( 250نفر از خارج دانشگاه)

تعداد مراجعین
میزان استفاده از فیلم آموزشی DVD

 3نفر

میزان استفاده از كتب الكترونیكی

 20نفر

میزان استفاده از میكروفرمها

 6نفر

میزان استفاده از نرم افزار همراه كتاب

 210نفر

میزان استفاده از استانداردها

 174نفر

میزان استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی

 15نفر

میزان استفاده از نشریات الكترونیكی روي CD

 55نفر

کتابخانه هاي شعب
فعالیتها و خدمات کتابخانه هاي شعب در سال 1389
تعداد عضویت جدید

1409نفر

تعداد كتابهاي به امانت رفته

1097جلد

تعداد خدمات ارائه شده به عضو طرح دیر

 1078نفر

تعداد خدمات ارائه شده به عضوآزاد

147نفر

تعداد خدمات ارائه شده به عضو داراي معرفی نامه

 144نفر

تعداد ثبت شماره هاي جدید مجالت در كاردكس

144جلد

تعداد ثبت كتابها ي جدید

 1859جلد

تعداد كتابهاي ارسال شده به صحافی

 750جلد

تعداد تسویه حساب انجام شده

 2959نفر
 25638صفحه

تعداد كپی از مقاالت و كتب

در حال حاضر تعداد  1409نفر به عضویت كتابخانه هاي دانشكده اي درآمده اند .با راه اندازي
عضویت از راه دور در سال  ، 88فرم عضویت توسط دانشجویان و یا اعضاء تكمیل و كتابداران
مسول تایید عضویت ،بعد از بررسی صحت اطالعات فرم هاي رسیده را تایید می گردید.
11

جمع بندي
عالوه بر فعالیتها و خدمات روزانه در بخش هاي كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي شعب ،اقدامات
و فعالیتهاي مهم دیگري صورت گرفته است كه به قرار زیر می باشد:
 اد ام كتب وجین شده دانشكده ها در زیر زمین

 اد ام كتاب هاي شیمی ،م.مواد ،م.برق و عمران در كتابخانه مركزي

 برگزاري جلسات آشنایی با خدمات و منابع كتابخانه براي دانشجویان جدیدالورود

 بهره برداري از بخش ویژه اساتید و دانشجویان دكتري در طبقه همكف كتابخانه مركزي
در حال حاضر تعداد بیش از  25100عنوان كتاب فارسی و بیش از  77700عنوان كتاب التین
چاپی عالوه بر كتب الكترونیكی در كتابخانه مركزي و شعب وجود دارد .همچنین پایان نامه هاي
فارسی و التین به تعداد بیش از  11300هزار عنوان  ،آرشیو نشریات التین و فارسی چاپی با بیش
از  2200عنوان به عالوه نشریات الكترونیكی كه به بیش از  10000هزار عنوان می رسد و نیز منابع
دیداري وشنیداري با بیش از  10000عنوان منابع آفالین سایر فقره هاي اطالعاتی كتابخانه را
تشكیل می دهد.
در مجموع با توجه به موارد ذكر شده در باال می توان خدمات و فعالیتهایی كه در سال  89در
كتابخانه هاي دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است به صورت جدول زیر نشان داد .الزم به
ذكر است از آنجائیكه سنجش دقیق خدمات بسیار دشوار بوده و برخی از خدماتی كه در كتابخانه
صورت گرفته است مثال پاسخگویی تلفنی ،آموزش یررسمی كاربران و  ...را نمی توان در قالب
عدد و رقم جاي داد ،آمار ارائه شده تقریبی می باشد.
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مجموع خدمات و فعالیتهاي انجام شده در کتابخانه دانشگاه صنعتی شريف
میزان استفاده از انواع منابع اطالعاتی (كتگاب ،مجلگه ،سگمعی و

1514361مورد

بصري ،پایان نامه ،پایگاه اطالعاتی و مجله الكترونیكی و)...
تعداد خدمات به عضو دیر

 4273نفر

تعداد خدمات به عضو آزاد و معرفی نامه

 4613نفر
 65426صفحه

تعداد فتوكپی

 1362نسخه

تعداد صحافی (كتب و مجالت)
میزان افزایش مجموعه كتب

 5089نسخه كتاب

میزان افزایش مجالت چاپی

 4681شماره مجله
 1150جلد

میزان افزایش پایان نامه

در پایان به اهم برنامه هاي آينده كه به عنوان چشم انداز فرا روي كتابخانه قرار خواهد گرفت
اشاره اي می گردد:
 -1اد ام منابع كتابخانه هاي دانشكده اي در كتابخانه مركزي با همكاري دانشكده ها (كتابخانه
هاي م .شیمی ،ریاضی ،مهندسی صنایع ،مدیریت ،و فلسفه علم)
 -2ارتقاء كیفیت خدمات كتابداري و اطالع رسانی از طریق نیازسنجی ،پاسخ به نیازهاي اطالعاتی
كاربران ،استفاده از فناوري در ارائه خدمات كتابخانه ،كاهش بوروكراسی ،آموزش كاربران و ....
 -3بهبود منابع نیروي انسانی از طریق بكارگیري نیروي هاي متخصص كتابداري
 -4ارتقاء سواد اطالعاتی كاربران و كاركنان كتابخانه با برگزاري دوره هاي آموزشی
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مقايسه آماري از میزان استفاده از منابع و افزايش مجموعه در بازه زمانی -1385
1389

میزان استفاده از خدمات توسط مراجعان خارج از دانشگاه و افزایش مجموعه در بازه زمانی
1389-1385
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گزارش دوره هاي آموزشی آشنايی با منابع و خدمات کتابخانه براي دانشجويان
تحصیالت تکمیلی ورودي 1389
در هفته اول شهریور ماه جلسه اي با حضور مدیریت كتابخانه براي برنامه ریزي دوره هاي
آموزشی و فعالیت هاي الزم قبل از ا از دوره ها تشكیل شد .در هفته دوم شهریور ماه نامه اي به
تحصیالت تكمیلی و معاونت پژوهشی دانشكده ها براي مطلع كردن آنان از این دوره ها ارسال شد
و اطالعیه هاي الزم براي اطالع رسانی و بروشور آشنایی با كتابخانه نیز تنظیم و به روز گردید .در
هفته سوم شهریور ماه نامه ها براي تحصیالت تكمیلی و معاونت پژوهشی دانشكده ها توسط دفتر
كتابخانه ارسال شد.
در اول مهرماه اطالعیه دوره هاي آموزشی بر روي تابلوي اعالنات كتابخانه (طبقه همكف ،در
ورودي كتابخانه ،بخش هاي امانت) نصب و براي كتابداران دانشكده ها از طریق پست الكترونیكی
ارسال شد و از آنان درخواست گردید اطالعیه دوره ها را تكثیر و بر روي تابلوي اعالنات خود
نصب نمایند .همچنین بصورت تلفنی هم از همكاران تقاضا شد دانشجویان خود را در جریان این
دوره ها قرار داده و آنان را تر یب به شركت نمایند.
در هفته دوم مهر ماه اطالعیه دوره هاي آموزشی به پست الكترونیكی تک تک دانشجویان ارسال
شد .این امر مجددا در هفته اول دوره آموزشی یعنی  17مهرماه نیز تكرار شد .در هفته دوم مجددا
براي یادآوري به كسانی كه در هفته اول نتوانستند شركت نمایند ایمیل ارسال شد .همانطور كه
مالحظه می شود در این دوره آموزشی براي شركت اعضا از طریق پست الكترونیكی 4بار براي
اعضا اطالع رسانی انجام شده است.
دوره ها طی دو هفته از  17مهرماه الی  28مهرماه در دو نوبت صبح (ساعت  )11و بعد از ظهر
(ساعت  )13در سالن اجتماعات كتابخانه مركزي (طبقه سوم) برگزار شد .دلیل انتخاب تاریخ
شروع دوره ها این بود كه دانشجویان با داشتن دو هفته فرصت ،تا حدودي با كتابخانه آشنا و
پرسش هایی در ذهن آنها در مورد خدمات و منابع كتابخانه بوجود آید و عضویت ایشان در
كتابخانه قطعی شود .این مساله باعث بهره گیري بیشتري از دوره هاي آموزشی می شود.
در مجموع تعداد  411نفر از  600نفر دانشجوي جدیدالورود و ثبت نام شده در نرم افزار امانت
كتابخانه (پروان در این دوره ها شركت نمودند .در زیر نمودار 1توزیع فراوانی شركت كنندگان به
تفكیک رشته ها را بیان كند.
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چنانچه نمودار 1نشان می دهد دانشجویان تحصیالت تكمیلی مهندسی عمران ،شیمی و مهندسی
هوافضا به ترتیب بیشترین شركت كننده بودند و دانشجویان تحصیالت تكمیلی فلسفه علم،
پژوهشكده نانو و ریاضی از كمترین شركت كننده برخوردار بودند.
الزم است اشاره گردد كه گروه فلسفه علم ،دانشكده عمران (دكتر ابریشم چی) ،مركز زبان،
پژوهشكده علوم و فناوري نانو ،دانشكده فیزیک  ،مهندسی صنایع ،هوافضا (دكتر طیبی) ،شیمی
(خانم خلیلی) نامه هایی مبنی بر برگزاري این دوره ها به صورت اختصاصی براي دانشجویان
جدیدالورودشان به دفتر كتابخانه مركزي ارسال نمودند كه این دوره ها در طی همین دو هفته براي
آنان نیز برگزار گردید.
نحوه تدریس این دوره ها با استفاده از اسالیدهاي آشنایی با كتابخانه و جستجوي پیوسته در منابع
كتابخانه صورت گرفت .بحث ها در دو بخش  )1آشنایی با خدمات بخش هاي كتابخانه مركزي )2
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معرفی  ،محتوا و نحوه جستجو در نرم افزار هاي كتابخانه (نوسا و پروان) و معرفی ،محتوا ،نحوه
جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی و مجالت الكترونیكی تحت اشتراک كتابخانه بوده است.
در پایان هر جلسه به نكاتی از قبیل محل دستورالعمل تهیه پایان نامه ،نحوه سفارش مقاالت و ...
اشاره شد و نیز به سواالت شركت كنندگان نیز پاسخ داده شد و بروشورها توزیع گردید.
به منظور آگاهی و شناخت كتابخانه از میزان موفقیت این دوره آموزشی فرم نظرسنجی در پایان
دوره تهیه و براي تمام دانشجویان شركت كننده ارسال گردید .در زیر به نتایج آن اشاره می گردد.
امید است با توجه به نتایج ارائه شده  ،كتابخانه بتواند دوره هاي با كیفیت تر و بهتري برگزار نماید.
براي نظرسنجی پرسشنامه اي الكترونیكی در چارچوب  13سوال بسته و باز مطرح شد و براي تمام
شركت كنندگان از طریق پست الكترونیكی ارسال شد .از این تعداد تنها  57نفر به پرسشنامه پاسخ
دادند.
نمودار 2نتایج سواالت بسته در فرم نظرسنجی را نشان می دهد .از میان  57شركت كننده ،بیشترین
تعداد پاسخ دهندگان از كیفیت اطالع رسانی دوره ها ،سطح كیفی امكانات آموزشی ،مدیریت زمان
توسط مدرس ،میزان تسلط مدرس ،میزان ارتباط مباحث مطرح شده با نیازهاي اطالعاتی ،میزان
افزایش اطالعات نسبت به قبل ،و میزان رضایتمندي از جدول زمانی دوره ها را خوب و عالی
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ارزیابی نموده اند .در مجموع بیشترین تعداد پاسخ دهندگان میزان رضایتمندي خود از برگزاري
دوره هاي آموزشی اخیر خوب و عالی ارزیابی نمودند.
نمودار .2نتایج سواالت بسته فرم نظرسنجی
از شركت كنندگان سوال شد كه نحوه آگاهی آنان از برگزاري دوره هاي آموزشی چگونه بوده
است؟ چنانچه از نمودار 3استنباط می گردد ،بیشترین تعداد پاسخ دهندگان از طریق پست

الكترونیكی و تابلوي اعالنات كتابخانه در جریان این دوره ها قرار گرفتند .همانطوركه در بخش
مربوط به نحوه اطالع رسانی ذكر شد ،در طی این دوره ها  4بار به پست الكترونیكی دانشجویان
اطالعیه دوره آموزشی ارسال گردید و همچنین دو هفته قبل از برگزاري ،اطالع رسانی بر روي
تابلوي اعالنات كتابخانه ها و تحصیالت تكمیلی صورت گرفته است.
نمودار .3نحوه آگاهی از برگزاری دوره های آموزشی کتابخانه
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از شركت كنندگان  4سوال باز نیز پرسیده شد كه در زیر نتایج آن بیان می گردد .نظرات پاسخ
دهندگان در مورد پرسش پیشنهاد شما براي بهبود كیفیت این گونه دوره هاي آموزشی چیست؟
ارائه دوره ها به صورت مجزا براي هر رشته و توضیحات بیشتر راجع به پایگاه هاي خاص یک
رشته و یا میزان اعتبار مقاالت پایگاه هاي مختلف در رشته هاي مختلف مهندسی ،آموزش از راه
دور ،تهیه یک جزوه آموزشی از مطالب مطرح شده در كالس ،برگزاري دوره هاي تخصصی تر
براي هر رشته ،اجباري بودن این دوره ها و گنجاندن آن در درس سمینار تحقیق ،برگزاري هفته اي
و جلسات رفع اشكال ،زودتر برگزار كردن این دورها و برگزاري دوره هاي تخصصی تر و با
كیفیت تر از نحوه جستجو مطرح نموده اند.
از شركت كنندگان درخواست شد برگزاري دوره هاي آموزشی اختصاصی براي كدام یک از پایگاه
هاي اطالعاتی و مجالت الكترونیكی را ضروري می دانید؟ آنان برگزاري دوره هاي آموزشی
تخصصی تر پایگاه اطالعاتی  Scopus ،Nature ،ISI ،IEEEو  ACM Portalرا پیشنهاد نمودند.
شركت كنندگان كمبود زمانی و فشردگی مطالب و عدم استفاده از سیستم صوتی ،تهویه نامناسب
سالن ،فرصت كم ارائه دهنده براي ارائه اطالعات ،و طول كشیدن جلسه نقاط ضعف این دوره ها
ذكر كردند و با توجه به كمبود زمان ارائه حجم خوبی از اطالعات ،خالصه و مفید بودن آن،
ابتكاري بودن و راهنمایی دانشجو ،آشنایی كلی با امكانات كتابخانه ،اطالع رسانی خوب و زمان
مناسب برگزاري و جامع نگري دوره و گزیده گویی مدرس در عین كامل بودن ،مدرس خوب ولی
وقت كم براي توضیحات بیشتر از نقاط قوت دوره ذكر نمودند.
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عکس هايی از جلسات دوره
می توانید پیشنهادها و نظرات خود را در خصوص فعالیت ها و خدمات کتابخانه به نشانی
الکترونیکی  lib_circ@sharif.irيا  library@sharif.irارسال فرمايید.
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