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از توس ايران تا توس شريف

اسكن كنيد و
از وب سايت كتابخانه
بازديد نماييد
در تالش براي بازآفريني بخشي ديگر از كتابخانه
مركزي ،در تاريخ  27آبان ماه سال جاري مقارن با هفته
كتاب و كتابخواني ،سالن اجتماعات طبقه سوم ساختمان
دكتر مجتهدي ،باحضور دكتر موحدي ،معاون پژوهش و
فناوري دانشگاه ،و مديران ارشد اين حوزه دكتر
هرمزينژاد و دكتر فراهاني ،با نام نوين «تاالر توس»
افتتاح شد .
خطه «توس» به دليل تداعي جايگاه بزرگان ادب و هنر
چون حکيم فردوسي ،اخوان ثالث ،شجريان و عالماني
نظير خواجه نصيرالدين طوسي ،جابر بن حيان ،خواجه
نظام الملک طوسي و ،...الهام بخش انتخاب نام اين تاالر
گرديد و با آثار طراحي و خوشنويسي دانشجويان هنرمند
اين دانشگاه ثبت و مانا شد.
« توس» شريف ،با هدفي فراتر از برگزاري جلسات ،به
مکاني چشم نواز ،مزين به تابلوهاي منتخب از نقاشان
مشهور دورههاي تاريخي گوناگون ايران و كتابخانه اي
ويژه از مجموعه كتاب هاي برگزيده حوزه ادب ،انديشه،
فرهنگ و هنر ايران زمين ،تبديل شده است.
انجام اين طرح با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه و
همت مديريت و جمعي از همکاران فعال و خوش
قريحه كتابخانه صورت پذيرفته است و پس از عبور از
دوران همهگيري كرونا در اختيار خانواده دانشگاه صنعتي
شريف خواهد بود.
%

%

%
%

از كتابخانه با آمار
 20نشريه پر مراجعه علمي فارسي
بر اساس ميزان استفاده جامعه علمي
شريف از پايگاه Magiran

پيشنهاد
اشتراك نشريه

Libjournal
@sharif.ir

66165123

نام نشريه

تعداد دانلود

مهندسي شيمي ايران
نامه مكانيک شريف
فناوري نانو
آب و فاضالب
مهندسي مكانيک مدرس
ماشين
اعالم و اطفاء حريق
مديريت شهري
مهندسي مكانيک
نفت و انرژي
شيمي و مهندسي شيمي ايران
عصر فناوري اطالعات
هوش مصنوعي و ابزاردقيق
پژوهش نفت
اكتشاف و توليد نفت و گاز
صنعت الستيک ايران
تهويه و تاسيسات
علوم و تكنولوژي محيط زيست
سوره انديشه
نوآور
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۱۸۶
۱۸۰
۱۶۹
۱۶۰
۱۵۲
۱۵۰
۱۳۲
۱۳۱
۱۳۰
۱۲۹
۱۲۷
۱۲۴
۱۲۴
۱۲۰
۱۱۹

مگيران ،به عنوان پايگاه اطالعاتي نشريات كشور شناخته مي شود و دسترسي بهه
بيش از  130.000جلد از  3300مجله علمي ،تخصصي و عمومي داخلي را فراهم
مي سازد.
دراين پايگاه ،عالوه بر امکان جستجوي %
ساده و پيشرفته و محدود كردن نتهاي بهر
 ،%دسترسي به مقهاالت
حسب نوع مجالت ،دوره زماني انتشار ،زبان و رتبه علمي
تمام متن نشريات با رعايت حقوق مالکيت معنوي صاحبين اثر وجود دارد .ايجهاد
فهرستهاي شخصي ،مشاهده سوابق دانلود يا سفارش مجلهه ،از ديگهر امکانهات
موجود براي اعضا است.
%
 %مقاله تمام متن ،مورد استفاده جامعه
از پاييز  98تا پاييز سال جاري 1822 ،عنوان
علمي شريف قرار گرفته است.
با توجه به ميزان استفاده و استقبال كاربران شهريف ،اشهترا مگيهران ،ههر سهاله
توسط كتابخانه مركزي بر اساس  IPدانشگاه تامين مي شود.

آمار منابع در يک نگاه

كل منابع179974 :
كل مقاالت21209 :
كل كتابها131158 :
كل پايان نامه ها23385 :
كل موضوعات174507 :
كل محتواي ديجيتال57903:
كل نسخه هاي منابع189061:

از كتابخانه با آمار :فراهم آوري كتاب
واحد فراهم آوري و مجموعه سازي كتابخانه هر ساله قبهل از برگهزاري نمايشهگاه
كتاب با همکاري رابطين دانشکده ها اقدام به جمع آوري منابع اطالعاتي مورد نياز
اعضاي دانشگاه مي نمايد تا كتب فارسي و التين مورد درخواست را از نمايشهگاه
كتاب خريداري كند.
اين بخش در سال جاري با توجه به شرايط خاص كرونا و عدم تشکيل نمايشهگاه
كتاب ،تغييراتي را در روند نياز سنجي منابع اعمال نمود.
در فاز اول جهت غني سهازي و روز آمهد سهاختن مجموعهه كتهب  ،جديهدترين
فهرست كتاب هاي تخصصي ناشرين بين المللي در حوزه هاي موضوعي دانشگاه
را جمع آوري و به منظور افزايش تعامل بين كتابخانه و اعضاي محترم هيات علمي
دانشگاه ،به ايميل تمامي اساتيد هر دانشکده ارسال نموده است تا بر اساس تسهلط
موضوعي اساتيد هر دانشکده در حوزه كاري خود ،كتب مناسب را انتخاب و تهيهه
آن را به كتابخانه توصيه نمايند.
پيشنهاد
خريد كتاب

Lib_sefareshat
@sharif.ir

66165105

در اين راستا ليست كتب تخصصي بهه دانشهکده ههاي مهندسهي شهيمي ،شهيمي،
رياضي ،انرژي ،برق ،صنايع ،عمران و مركز زبان فرسهتاده شهده اسهت .مهديريت
كتابخانه با سپاس از اساتيد گرانقدري كه در انتخاب كتب همکاري نمودند ،منتظهر
%
محترم هيات علمهي دانشهگاه اسهت تها در
دريافت فهرست انتخابي ساير اعضاي
روزآمد سازي مجموعه كتهب
فرصت باقي مانده تا انتهاي سال ،نسبت به افزايش و
%
تخصصي كتابخانه مطابق با حداقل استانداردهاي ملي و جهاني اقدام نمايد.
دريافت نظرات و پيشنهادات ارزنهده اسهاتيد ،دانشهجويان تحصهيالت تکميلهي و
اطالعاتي و ساير
كارشناسي در انتخاب كتب ،نشريات  ،استانداردها و پايگاه هاي %
منابع موجب امتنان است.
%

اسكن كنيد و به
اينستاگرام كتابخانه
بپيونديد

SciValسنجي

توليدات علمي دانشگاه در پايگاه علم

2020-2017 طي سالهاي

:بخش اول
وبينارهاي كتابخانه مركزي
در هفته پژوهش

 برگرفتهه از اطالعهات نمايهه شهده درSciVal در بررسي علم سنجي از پايگاه
) اعضها دانشهگاه2020-2017(  سهال اخيهر4  توليدات علمي، Scopus پايگاه
 مدر بها8238 ، 1399  دي ماه3  برابر با2020  دسامبر23 صنعتي شريف تا
 درصهد از مهدار در مجهالت20/92  نويسنده است كه4899  استناد و49269
.( منتشر شده استOpen Access) دسترسي آزاد

 درصهد و تعهداد15/6  سال نسبت به سالهاي قبهل4 مدار منتشر شده در اين
. است63  دانشگاه برابر باH-index  درصد رشد داشته است و13/3 نويسندگان
 بهر،در اين گزارش وضعيت توليدات علمي نمايه شده دانشگاه صهنعتي شهريف
، پر بسامدترين گروه هاي موضهوعي،اساس شاخص هايي نظير روند رشد كمي
مهم ترين سازمان هاي مشاركت كننده و مهم ترين منابع منتشر كننهده توليهدات
 مورد بررسي قرار گرفته كه برخي از جداول آماري در ذيل قابل مشهاهده،علمي
.است
2020-2017  خالصه اي از برون داد علمي دانشگاه صنعتي شريف طي سال هاي.1 جدول
SciVal در پايگاه
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توليدات علمي دانشگاه صنعتي شريف به
تفكيک دانشگاه هاي همكار در مناطق
مختلف جغرافيايي
۲۰۲۰-۲۰۱۷

وبينارهاي كتابخانه مركزي
در هفته پژوهش

پربسامدترين موضوعات منتشر
شده دانشگاه صنعتي شريف طي
۲۰۲۰-۲۰۱۷ سال هاي
Topic Cluster
Electric Power Transmission Networks; Wind Power;
Electric Power Distribution
Graphene; Carbon Nanotubes; Nanotubes
Photocatalysis; Photocatalysts; Solar Cells
Algorithms; Computer Vision; Models
Reservoirs (Water); Oil Well Flooding; Hydraulic
Fracturing
Electric Potential; Electric Inverters; DC-DC Converters
Control; Controllers; Linear Matrix Inequalities
Cognitive Radio; MIMO Systems; Orthogonal Frequency
Division Multiplexing
Cloud Computing; Clouds; Distributed Computer
Systems
Plasmons; Metamaterials; Surface Plasmon Resonance

توليدات علمي دانشگاه صنعتي
 به۲۰۲۰-۲۰۱۷ شريف طي سالهاي
تفكيک رتبه مجالت منتشر كننده
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«نيايش چرنوبيل ،رويدادنامه آينده»
مستندنگارهایاستبینظیراز«سوتالناآلکساندروناالکسیویچ»درباره
فاجعهچرنوبیلوعواقبدهشتناکآنبرزندگیهزارانانسانبیگناه.
سوتالنایکیازمهمترینادیبانزمانهیماستکهبامستندنگاریهایخود،
مفهومادبیاتراگستردهتروتاثیرگذارترازپیشکردهاست.
اینکتابتکاندهندهکهازبههمپیوستندههامصاحبهوتکگوییاز
شاهدانچرنوبیلبهدستآمدهاست،داستانیاستناشنیدهازرنجو مرگ
آتشنشانها،مامورانپاکسازی،مهندسان،فیزیکدانها،ماموراندولتی
شوروی،پرستارها،همسرانوکودکانو...
بدنهایرادیواکتیو،خونریزیهایقطعنشدنی،نوزادانمرده،همسران
عاشقدرحسرتبوسه،دزیمترهایبیمصرف،مدالهایشجاعتبی
حاصل،صدهارونتگندربدنها،خاکسپاریهاییدرغربتو...وهمهاین
هانشانازفروپاشییکایدئولوژیوشروعپایانیکداستاندهشتناک
هفتادسالهاست.
چرنوبیلرویدادیاستکهنمونهآنوجودنداشتهاست،نههمانند
هیروشیمااستنهمانندآشویتس،چرنوبیلنمادگونهایدیگرازسقوط
انساناست.
سوتالناآلکساندروناالکسیویچ،جایزهنوبلادبیاتسال 2015رابهتشخیض
آکادمینوبلبهخاطر«نوشتههایچندصداییاش،کهتجسمدردو
شجاعتدرزمانهماست»دریافتکرد.ازکتابهایسوتالنا خوشبختانه
«جنگچهرهزنانهندارد»«،پسرانی ازجنسروی»«،زماندستدوم»و«
آخرینشاهدان»بهفارسیترجمهشدهاست.

%

%

 %اطالعات كتابشناختي:
نامکتاب:نیایشچرنوبیل
نویسنده:سوتالنا
آلکساندرونا الکسیویچ
الهامکامرانی
مترجم% :
انتشارات:چشمه
www.kafebook.ir
Photo by: af.gisoo

از
فرهنگ
و ادب

«شکوفه هاي عناب»
ما در تاريخ زندگي مي كنيم! اين جمله ايي اسهت كهه بارهها و بارهها در
روزهاي گذران عمر به آن فکر مي كنيم .كتاب «شهکوفه ههاي عنهاب» از
رضا جواليي نمونه اي از زندگي در تاريخ است.
جواليي از مهمترين نويسندگان روزگار ماست كه همواره داسهتانش را در
بستر تاريخ روايت مي كند .اين بار در «شکوفه هاي عناب» به سهراغ سهال
هاي استبداد دوره قاجار ،روزهاي پس از مشروطه ،به توپ بستن مجلس و
قتل ميرزاجهانگيرخان صوراسرافيل رفته است

از
فرهنگ
و ادب

داستاني انباشته از تخيل و مملو از
خرده روايهت ههاي بهي نظيهر و
داستان گوييهايي چند صدايي...
جواليي داستان گويي قهار اسهت
و صحنه هاي عشق و نفرت ،وطن
پرستي و خيانت را در بستر تاريخ
به زيبايي به تصوير مي كشد.
كتاب را در صد و پانزده سهالگي
مشروطه خواندن ،اين نکته را بهه
ذهن متبهادر مهي كنهد كهه چهه
تاريخي بهر مها گذشهته اسهت! و
هنوز «شبي تاريک و بيم مهو و
گردابي چنين هايل.»...

قاصد

از جواليي اين نويسنده با سابقه پس از سهالهها سهکوت ادبهي ،آثهاري
درخشاني تجديد چاب و يا به تازگي به طبع رسيده اسهت .از مجموعهه
نوشته هاي وي مي توان به رمان هايي چون «سوقصد بهه ذات همهايوني»
%
(داستان ترور محمد علي شاه)« ،شب ظلماني يلدا» (جنهگ ههاي ايهران و
روس)« ،يک پرونده كهنه» (قتل محمد مسعود روزنامه %
نگار جنجالي دههه
بيست شمسي) و «ماه غمگين ماه سرخ» (زندگي ميرزاده ي عشقي) اشاره
كرد..
%

مهر

%
كتابشناختي:
اطالعات
نامکتاب:شکوفههایعناب
نویسنده:رضاجوالیی
انتشارات:چشمه

آبان كتابدا ران
بيست و چهارم آبان ديگري رسيد و روز تجليل از كتابدار ،رسمي ديرينه
از گردهمايي صميمانه همكاران كتابخانه دانشگاه به منظور مررور آن ره از
جان و دل براي مجموعه و مخاطبان خود انجام داده اند.
امسال ،اما ،دورهمي ما منحصر به فردترين روز كتا بدار در عمرر برا بركرت
كتابخانه شريف بود،
جلسه اي مجازي ،سرشار از گفتار و كم بهره از ديدار.
اما خوشايندترين ثانيه ها ،مرور ساعات اين دوازده ماه بود كره برا بر ر
عشق ،آميخته اي از فرهنگ و دانش ،سنت و تجدد و بازآفريني كتابخانه
را به بار آورد.
چرخش كم نظير كتاب هاي وزين غيردرسي فارسي از پيشخوان ناشر فاخر
به پيشخوان كتابخانه ،مكاني كه يک دفتر ،پل ارتباطي پر رجوع ما و شما

شد.

برگزاري نمايشگاه هاي كتاب ،نشست هاي ادبي و كتابخواني دانشجويان
و آيين هاي رونمايي از كتاب مفاخر شريف ،هرواي كتابخانره را بريش از
هميشه با كتابخواني درآميخت.
چيدمان ها شكل ديگري به خود گرفت و رنگ و فرهنگ ،تجلي نويني
به كتابخانه داد .فضاهاي مطالعاتي و پژوهشي جديد برا چشرم انردازي
چشم نواز طراحي و افتتاح شرد و انديشره هراي برديع ،سرب سراز
دگرگوني هاي بنياديني شد كه هم نان جاري است.
روز كتابدار ،نه يک اسم كه رسم تقدير از آناني است كه با عشق ،بي ادعا
و فارغ از هياهو ،دانش ،تجربه ،تخصص و تعهد خرود را نارار مرراجعين
كتابخانه مي نمايند.
همكاران خوبم ،قدردان حضور پر ارزشتان هستم
فرنوش رقابي
معاون كتابخانه ،يک كتابدار
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مراسم روز كتابدار سال ۹۸
با حضور پيشكسوتان،
و امسال  ...مجازي ...
به اميد فرداي بهتر
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اسكن كنيد و
عضو كتابخانه شويد

