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مقدمه
کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف در سال  1344همزمان با تاسيس دانشگاه فعاليت خودد را آغوا نمودده
است و در حال حاضر کتابخانه مرکزي در ساختمان دکتر مجتهدي به مساحت  6000متر مربع درضوعع
شرقي دانشوگاه و در  6طبقوه شوامب بخوا هواي موديريتر امدرموالير س،ارشواار سوا ماندهي منوابعر
نشرياار مداد سمعي و بصرير پايان نامه ها و اسنادر امانت مرکوزير اطو ر رسوانير مرووع و صو افي
قرار گرفته است .ال م به ذکر است تعداد  9کتابخانه اقماري يرنظر کتابخانه مرکزي به ارائه خودماا
کتابداري مي پردا ند و کتابخانه مرکزي وظي،ه تهيه و س،ارشر سا ماندهي منابع اين کتابخانه هوارا بور
عهده دارد.
گزارش حاضردرصدد آن است تا به ارائه آماري ا فعاليتها و خدماا انجام شده در بخا هاي مربدط
به گروه خدماا کتابداري در سال  1388بپردا د .به نظور موي رسود گوزارش موبکدر بتدانود وضوعيت
مدودد خدماا کتابخانه ا سدي بخا هاي مختعف کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي شعب اط عواتي
را ارائه نمايد .همچنين به مسؤالن و مديريت کتابخانه در تصميم گيري هاي آتي کمک نمدده و چشوم
اندا واقعي براي ادامه راه پيشروي کتابخانه قرار دهد.
براي گردآوري اط عاا ال م ا فرمهاي گزارش سه ماهه بوراي کتابخانوه هواي شوعب و بخوا هواي
کتابخانه مرکزي است،اده شده است .فرمهاي گزارش در پايان هر فصب به کتابخانه ها و بخا ها ارسال
مي گرديد و براي بخا امانت مرکزي نيز گزارش رو انه اخب مي شد .کعيه داده هاي مدودد در فرمها
وارد نرم افزار  Excelگرديد و سپس وداول ال م براي نشان دادن فعاليتهار خدماا رسم شد .در ادامه
به فعاليتها و خدماا بخا هاي کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي شعب به ت،کيک اشاره مي گردد.
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بخش امانت
فعاليتها و خدمات بخش امانت در سال 1388
تعداد امانت

 46052نسخه

تعداد عضديت

 2322ن،ر

تعداد تسديه حساب

 1782ن،ر

تعداد کب اعضاء فعال

 9779ن،ر
1013نسخه ا

تعداد کتاب ر رو شده تدسط اعضاء ا راه دور

سدي  624ن،ر
 1896نسخه ا

تعداد اع ميه هاي ر رو آماده امانت

سدي  1549ن،ر

تعداد اع ميه داراي تاخير

 962اع ميه

تعداد خدماا به عضد طرح غدير

1379مدرد

تعداد خدماا به عضد داراي معرفي نامه

 288ن،ر

تعداد ثبت کتب وديد

 3593نسخه

تعداد کتب ارسال شده به ص افي

 252نسخه

ساير فعاليتها

 تعداد  7298عندان کتاب فارسي براي  30129بار امانت و تمديد شد و تعوداد  4534عنودان کتواب التوين  15923بوار
امانت و تمديد شد .بيشترين عناوين کتابهاي به امانت رفته فارسي و کتابهاي التين در ودول ير بيان مي شدد.
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37
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 تعداد اعضاء امانت گيرنده  4471ن،ر ( 4133دانشجدر  78ن،ر هياا ععمير  230ن،ر کارمند و ساير)
 تعداد عضديت  2237 :2322دانشجدر هياا ععمي 27ر کارمند و ساير 61
 در حال حاضر تعداد اعضا 9779( 16926 :فعال)

 تعداد تسديه حساب 1736( 1782 :دانشجدر هياا ععمي 13ر کارمند و ساير ) 33
 ورود اط عاا کتاب هاي وويني مروع در داخب نرم افزار تدسط امانت2

 با گشت و سا ماندهي ميز امانت کتابخانه هاي برقر شيمير متالدرژي در نرم افزار پروان تدسط امانت 2
 ورود اط عاا کتب امانتي ا کتابخانه هاي ادغام شده به نرم افزار سيمرغ

 رسيدگي به وضعيت کتب در امانت کتابخانه هاي ادغام شده و اط ر رساني وسيع درخصدص با گرداندن آ«

بخش پايان نامه ها
فعاليتها و خدمات بخش پايان نامه ها در سال 1388
تعداد است،اده ا پايان نامه ها

 11174وعد تدسط  5593ن،ر

تعداد خدماا ارائه شده به عضد طرح غدير

 5464وعد تدسط  1501ن،ر
 261وعد تدسط  94ن،ر

تعداد خدماا ارائه شده به عضدآ اد

 2586وعد تدسط  821ن،ر

تعداد خدماا ارائه شده به عضد داراي معرفي نامه
تعداد ثبت پايان نامه هاي وديد

 1262پايان نامه

تعداد است،اده ا مقاالا B. L.

 178ن،ر

تعداد است،اده ا ساير مدارک (مجمدعه مقاالا شريف و )ESDU

 50ن،ر
 20230ص ،ه

تعداد کپي

بخش مجالت

فعاليتها و خدمات بخش مجالت در سال 1388
تعداد مراوعه کنندگان

 886ن،ر

تعداد عناوين مج ا است،اده شده

 2160عندان

تعداد خدماا ارائه شده به عضد غدير

 122ن،ر

تعداد خدماا ارائه شده به عضدآ اد و معرفي نامه

 465ن،ر

تعداد فتدکپي تهيه شده ا مقاالا

 27210ص ،ه ا مقاله

تعداد ثبت شماره هاي وديد مج ا در کاردکس

 1040وعد

تعداد مج ا ارسال شده به ص افي

1215وعد
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ساير فعاليتها
 بيشترين مراوعان اين بخا دانشجديان کارشناسي ارشد و دکتوري بوه ترتيوب ا دانشوگاه اميرکبيورر دانشوگاه آ اد و
دانشگاه خداوه نصير مي باشند .ع وه بر مدارد باال دانشگاه تربيت مععمر ععدم پايوه دامغوانر دانشوگاه صونعتي سوهندر
خداوه نصيرالدين طدسير دانشگاه ععم و صنعتر دانشوگاه سومنانر دانشوگاه شوهيد چموران اهودا ر دانشوگاه تهورانر
دانشگاه پيام ندرر پژوهشگاه هاي مسکن و شيمير دانشگاه رشوتر مالوک اشوترر کاشوان ر دانشوگاه الزهوراءر تبريوز ا
دانشگاه هايي بددند که به اين بخا مراوعه نمدده اند.

 ا پر مراوعه ترين عناوين نشرياا مي تدان به عناوين ير اشاره نمودد .شوناخت ايون مسواله بوه کتابخانوه در سو،ارش
نشرياا مهم و پراست،اده کمک خداهد کرد.
Journal of Heat Transfer
Journal of Chemical Physics
Materials Science and Engineering
AICHe J.
Chemical Engineering Science
J. of Structure Engineering
AIAA J.
American Mathematical Society
Physical Review
Fuzzy sets and Systems
JACS
Tetrahedron let.
Acta Met.
SIAM
J. of Algebra
J. of Hydraulic Eng.
J. of Applied physics
J. of applied mechanics
J. of Sound and vibration
Welding journal
J. of fluid mechanics
Operation research
J. of engineering
ASME heat Transfer
J. of Turbomachinary
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کتابخانه هاي شعب
فعاليتها و خدمات کتابخانه هاي شعب در سال 1388
 1801ن،ر

تعداد عضديت وديد

 26534وعد

تعداد کتابهاي به امانت رفته
تعداد خدماا ارائه شده به عضد طرح غدير

 1283ن،ر

تعداد خدماا ارائه شده به عضدآ اد

1057ن،ر

تعداد خدماا ارائه شده به عضد داراي معرفي نامه

 257ن،ر

تعداد ثبت شماره هاي وديد مج ا در کاردکس

160وعد

تعداد ثبت کتابها ي وديد

 1709وعد

تعداد کتابهاي ارسال شده به ص افي

 870وعد

تعداد تسديه حساب انجام شده

 3553ن،ر

تعداد کپي ا مقاالا و کتب

 27350ص ،ه

در حال حاضر تعداد  6739ن،ر به عضديت کتابخانه هاي دانشکده اي درآمده اندکه به ت،کيک  705ن،ر دانشجدي
دکترير  2226ن،ر دانشجدي ارشدر  3172ن،ر دانشجدي کارشناسير  329ن،ر هياا ععمي و  303ن،ر کارکنان هستند .در
سال  88که سيستم عضديت ا راه دور راه اندا ي شده و تدسط دانشجديان و يا اعضاء ا طريق نرم افزار پروان که بر
روي وب سايت کتابخانه قرار داشته است فرم عضديت را تکميب و سپس تدسط کتابداران مسدل تاييد عضديت بعد ا
بررسي ص ت اط عاا عضديت آنها تاييد مي گرديد .در مجمدر تعداد  1801ن،ر به عضديت کتابخانه دانشکده اي
درآمده اند که در اين ميان  90ن،ر دانشجدي دکترير  740ن،ر دانشجدي ارشدر  816ن،ر دانشجدي کارشناسير  77ن،ر
هياا ععمير  78ن،ر کارمند به عضديت کتابخانه درآمدند .و بعد ا دريافت فرم عضديت تدسط کتابدار در اسرر وقت
عضديت افراد تاييد مي گرديد.
ساير فعاليتها
 -1الصاق تگ امنيتي و بارکد و ورود اط عاا کتاب به نرم افزار سيمرغ در کتابخانه فيزيک و بيدشيمي
 -2افزايا تعداد ق،سه ها و وابجايي مخزن و ميز امانت در کتابخانه مديريت
 -3ارائه خدماا گزارشاا وامع آبر لزله در کتابخانه عمران
 -4بسته بندي مج ا و برچسب دن براي ارسال به ص افي در دانشکده رياضي و صنايع
 -5نقاشي کتابخانه رياضي و رسيدگي به وضعيت روشنايي کتابخانه هاي م .شيمي و رياضي
ع وه بر فعاليتها و خدماا رو انه در بخا هاي کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي شعبر اقداماا و فعاليتهاي مهم
ديگري صدرا گرفته است که به قرار ير مي باشد:
 راه اندازي سيستم امانت خودکار کتابخانه هاي شعب  :نرم افزاري که براي کتابخانه هاي شعب بکار رفته
است نرم افزار پروان تدسط شرکتي با همين عندان تهيه شده است .در مرحعه اول سيستم مبکدر در کتابخانه هاي
مهندسي شيمي و مديريت راه اندا ي و پس ا انجام آمد شهاي اوليه در مرحعه دوم ر براي خددکارسا ي سيستم امانت
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تمام کتابخانه هاي شعب اقداماا ال م صدرا گرفت و همکاران کتابدار بصدرا همزمان اقدام به ورود اعضاء خدد
نمددند .درحال حاضر سيستم خددکار امانت بصدرا مدا ي با امانت سنتي کار مي نمايند و اط عاا بيا ا ---
دانشجد و اعضاء هيئت ععمي و کارکنان وارد نرم افزار شده است .ال م به ذکر است قبب ا اورا در م يط واقعي 300
ساعت وعسه کارشناسي براي ارتقاء نرم افزار برگزار شده است.
 ادغام کتب وجين شده دانشکده ها در زير زمين:
 گسترش خدمات سيار در کتابخانه مرکزي :همانطدرکه مست ضريد منابع کتابخانه هاي مکانيکر هدافضا و
کامپيدتر به کتابخانه مرکزي منتقب شده است .کتابخانه مرکزي براي تسهيب و تسريع در است،اده ا منابع کتابخانه براي
اعضاء هيئت ععمي دانشکده هاي مبکدر خدماا سيار را راه اندا ي نمدده است .ن ده ارائه اين خدمت بدين صدرا
است که عضد هيئت ععمي بعد ا تماس با بخا امانت کتابخانه مرکزي درخداست است،اده ا خدماا سيار را مي نمايد
و در صدرا مدودد بددن کتاب يا منبع مدردنظرر در همان رو منبع در م ب دانشکده /مرکز ت ديب مي گردد.
 ادغام کتاب هاي شيمي ،م.مواد ،م.برق در کتابخانه مرکزي
 برگزاري جلسات استفاده از کتابخانه براي دانشجويان جديدالورود
 افزايش تعداد ايستگاه هاي رايانه اي جهت جستجو در منابع کتابخانه در طبقه همکف کتابخانه
مرکزي
 راه اندازي بخشي ويژه اسايتد و دانشجويان دکتري در طبقه همکف کتابخانه مرکزي

7

جمع بندي
در حال حاضر تعداد بيا ا ---هزار کتاب فارسي و بيا ا  ---هزار عندان کتاب التين چاپي ع وه بر کتب
الکترونيکي در کتابخانه مرکزي و شعب وودد دارد .همچنين پايان نامه هاي فارسي و التين به تعداد بيا ا  --هزار
عندان ر آرشيد نشرياا التين و فارسي چاپي با بيا ا  --عندان به ع وه نشرياا الکترونيکي که به بيا ا  --هزار
عندان مي رسد و نيز منابع ديداري وشنيداري با بيا ا  ---عندان منابع آف ين ساير فقره هاي اط عاتي کتابخانه را
تشکيب مي دهد.
در مجمدر با تدوه به مدارد ذکر شده در باال مي تدان خدماا و فعاليتهايي که در سال  88در کتابخانه هاي دانشگاه
صنعتي شريف صدرا گرفته است به صدرا ودول ير نشان داد .ال م به ذکر است ا آنجائيکه سنجا دقيق خدماا
بسيار دشدار بدده و برخي ا خدماتي که در کتابخانه صدرا گرفته است مث پاسخگديي تع،نير آمد ش غيررسمي
کاربران و  ...را نمي تدان در قالب عدد و رقم واي دادر آمار ارائه شده تقريبي مي باشد.
مجموع خدمات و فعاليتهاي انجام شده در کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف
مدرد

ميزان است،اده ا اندار منابع اط عاتي (کتابر مجعهر سومعي و بصورير
پايان نامهر پايگاه اط عاتي و مجعه الکترونيکي و)...
تعداد خدماا به عضد غدير

ن،ر

تعداد خدماا به عضد آ اد و معرفي نامه

ن،ر

تعداد فتدکپي

ص ،ه

تعداد ص افي (کتب و مج ا)

نسخه

ميزان افزايا مجمدعه کتب

نسخه کتاب

ميزان افزايا مج ا چاپي

شماره مجعه

ميزان افزايا پايان نامه

وعد

تعداد کارکنان

ن،ر

بددوه تهيه منابع

ميعيارد ريال

در پايان به اهم برنامه هاي آينده که به عندان چشم اندا فرا روي کتابخانه قرار خداهد گرفت اشاره اي مي گردد:
 -1انتقال منابع کتابخانه هاي دانشکده اي به کتابخانه مرکزي با همکاري دانشکده ها
 -2خددکار سا ي کامب بخا امانت کتابخانه ها
 -3راه اندا ي سامانه عضديت و تسديه حساب متمرکز در کتابخانه مرکزي
 -4ارتقاء کي،يت خدماا کتابداري و اط ر رساني ا طريوق نيا سونجير پاسو بوه نيا هواي اط عواتي کواربرانر
است،اده ا فناوري در ارائه خدماا کتابخانهر کاها بدروکراسير آمد ش کاربران و ....
 -5بهبدد منابع نيروي انساني ا طريق بکارگيري نيروي هاي متخصص کتابداري
 -6ارتقاء سداد اط عاتي کاربران و کارکنان کتابخانه با برگزاري دوره هاي آمد شي

پايان
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