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پیشگفتار
گزارش سالیانه كتابخانه مركزي دانشگاه با هدف آگاهی و اطالع رسانی به مدیران ،اعضاء هیاتعلمی،
دانشجویان و كاركنان دانشگاه صنعتی شریف از خدمات و فعالیتهاي كتابخانه مركزي دانشگاه
صورت میگیرد .این اطالعات میتواند از یک سو به مدیران در برنامهریزي دقیق براي آینده یاري
نموده و از سوي دیگر به استفادهكنندگان كمک كند تا از خدمات و منابع اطالعاتی ارائه شده 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 بخاطر فعالیتشان و ارایه 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 تاسیس دانشگاه فعالیتت ختود را آزتازكرد و
در حال حاضر این كتابخانه در ساختمان دكتتر مجتدتدي بته متتاحت  6000متتر مربتع درضتلع شترقی
دانشگاه و در شش طبقه شامل بخشهاي مدیریت ،امورمالی ،سفارشات ،ستازماندهی منتابع ،نشتریات،
مواد سمعی و بصري ،پایان نامهها ،امانت كتاب ،اطالعرسانی و تامین مدرک و مرجع قرار گرفته است.
تعداد سه كتابخانه اقماري (كتابخانه مدندسی صنایع و ریاضی ،كتابخانه فیزیک و كتابخانه فلتفه علت)
زیرنظر كتابخانه مركزي به ارائه خدمات كتابداري میپردازند و كتابخانه مركزي وظیفه تدیه و سفارش
و سازماندهی منابع این كتابخانهها را بر عدده دارد.
گزارش پیشرو اطالعات آماري و فعالیتهاي صورت گرفته در سه بخش خدمات كتابداري و اطالع-
رسانی ،سفارش و سازماندهی منابع ،و دورههاي آموزشی كتابخانه مركزي دانشگاه را نشان میدهد.
امید است این گزارش بتواند تصویر و چش)اندازي از فعالیتهاي صورت گرفتته در كتابخانته مركتزي
دانشگاه شریف در سال  96پیشروي مدیران براي تصمی)گیريهاي آتی در كتابخانه قرار دهد.
دکتر مريم اسدي
معاون کتابخانه مرکزي
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جدول  .1خدمات امانت کتاب در سال 95
تعداد امانت

17648نتخه (ریاضی و صنایع  ،2949فلتفه عل)  ،424فیزیک1865

تعداد تمدید

35349بار (به طور میانگین بار2
1737نفر

تعداد عضویت

(هیات علمی12 :؛ دانشجوي دكتري110 :؛ دانشجوي ارشد758 :؛ دانشجوي
كارشناسی745 :؛ سایر57 :
1975نفر

تعداد تتویه حتاب

(هیات علمی22 :؛ دانشجوي دكتري112 :؛ دانشجوي ارشد862 :؛ دانشجوي
كارشناسی922 :؛ سایر57 :
 850نتخه

تعداد كتب ارسال شده به صحافی

هیات علمی 267نفر
دكتري 1050نفر
تعداد كل اعضاء كتابخانه

 8835نفر

كارشناسی ارشد  2626نفر
كارشناسی 4044نفر
كارمند  426نفر
سایر  422نفر

در بخش امانت با توجه به جدول  1تعداد  17648نتخه كتاب در سال  95به امانت رفته كه  35349بار تمدید شده است.
براساس شاخص امانت (تعداد امانت تقتی) بر تعداد كل اعضاء فعال هر عضو فعال به طور میانگین تعداد  2كتاب به
امانت برده و هر نتخه كتاب به طور میانگین  2بار توسط استفادهكنندگان تمدید شده است .در كل ،مجموع عناوین
كتابهاي فارسی و التین در كتابخانه  124374عنوان است و براساس شاخص امانت (تعداد امانت تقتی) بر تعداد كل
عناوین در سال  95تندا  22درصد از كتاب هاي كتابخانه به امانت رفته و استفاده شده است.
از  11773نفر دانشجوي شازل در دانشگاه (1361نفر دكتري4250 ،نفر كارشناسی ارشد 6162 ،نفر كارشناسی تعداد
 8669نفر ( 69/88درصد و از حدود  500هیاتعلمی شازل در دانشگاه  262نفر ( 56درصد عضو كتابخانه هتتند.
جدول  2و جدول 3عناوین بیتت كتاب فارسی و التین كه در سال 95داراي بیشترین میزان امانت و تمدید و رزرو بوده-
اند نشان میدهد.
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جدول  .2عناوين بیست کتاب فارسي و التین با بیشترين تعداد امانت در سال 1395

5

جدول  -3بیشترين کتابهاي رزرو شده فارسي و التین در سال 1395

 Error! Reference source not found. ، Error! Reference source not found.و !Error
 Reference source not found.و نمودار  1در كل كاركرد میزهاي امانت و به تفكیک شماره راهنما نشان می
دهد .در مجموع كتاب هاي با رده هاي  B ،TA ،P ، QAو  QDبیشترین میزان امانت را داشته اند.
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نمودار  -1میزان كتاب هاي به امانت رفته (در كل به تفكیک شماره راهنما در سال 95

جدول  .4خدمات بخش پايان نامهها در سال 1395
4755نفر
{ دانشجویان شریف  2027نفر ،پذیرش با هزینه  2660نفر(
 37نفر زیر حضوري  ،طرح زدیر  39نفر و عضو آزاد 29
نفر

تعداد استفاده از پایاننامهها
تعداد خدمات ارائه شده به خارج دانشگاه

2728نفر

تعداد پاسخگویی هاي تلفنی /ایمیلی در ارتباط با وظایف بخش

 3800فايل

تعداد ثبت پایاننامههاي جدید

939نسخه

جدول  4خدمات بخش پایان نامهها را در سال  95نشان می دهتد .تعداد  4755نفر از پایاننامه ها استفاده كرده-
اند .تعداد خدمات به مراجعان خارج از دانشگاه به  2728نفر بوده است .براساس جدول در این سال تعداد 939
نتخه پایاننامه به مجموعه افزوده شده است .پیشنداد هاي بخش پایان نامه ها :درخواست براي امكان دانلود 30
صفحه اول در منزل ،امكان دسترسی به مراجع پایان نامه ها بصورت آنالین ،اشكاالت در محاسبه صفحات پی
دي اف پایان نامه ها براي درخواست فایل الكترونیكی( صفحات مجاز  ،مشكالت فونتی برخی پایان نامه ها و
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در بخش اطالعرسانی فعالیت هاي زیر ارائه شد.
 -1تفاه) نامه تاسیس شاخه مركز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري شاخه مركز منطقه اي اطالع رسانی علوم و
فناوري واحد دانشگاه صنعتی شریف
 -2نیازسنجی تدیه منابع زیر كتابی مانند استاندارها  :بررسی استاندارهاي مورد تقاضاي دانشجویان – انتخاب لیتتی از
استانداردهاي مورد نیاز – بررسی فروشندگان و دریافت پیش فاكتور و انتخاب مناسب ترین كارگزار براي خرید
مجموعه استانداردهاي منتخب
 -3تمدید تفاه) نامه همكاري بین كتابخانه اي با پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشكده علوم دانشگاه تدران ،ارائه خدمات
اطالع رسانی با صنایع دریایی وزارت دفاع
 -4تمدید اشتراک پایگاه سیویلیكاonepetro, MathSciNet ،
 -5اشتراک پایگاه مجالت علمی و پزوهشی نورمگز
دسترسی به  45پایگاه اطالعاتی و مجالت الكترونیكی در سال  95از طریق كارگزار سمنتاک برقرار شد و كاربران می توانتت از

راه دور و در محیط دانشگاه به پایگاههاي اطالعاتی دسترسی یابند .در مجموع در بازه زمانی  2016-03-01تا -04-01
( 2017یكتال تعداد 616713مدرک برداشت شده است .به طور میانگین در هر روز  1120مقاله دانلود شد.

اردیبدشت ،خرداد ،مدر ،آبان بیشترین برداشت را داشته است .در میان ،Scopus ،IEEE ،ScienceDirect
 Springer ،Reaxysبیشترین میزان استفاده برخوردار بود.
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نمودار  -2میزان استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي در سال 95
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) مقاله1000  (حداکثر تا95  میزان دانلود مقاالت از مجالت در سال-5 جدول

Optics Communications
Engineering Structures
Journal of Sound and
Vibration
Applied Thermal
Engineering
Biochemical Engineering
Journal
Science
Applied Surface Science
SAGE Journals
Journal of Power Sources
Transportation Research
Part B: Methodological
Physical Review Letters
Electrochimica Acta
Materials Science and
Engineering: A
RSC Advances
International Journal of Heat
and Mass Transfer
Sensors and Actuators B:
Chemical
Physical Review B
Nature

7624 Biosensors and Bioelectronics
4030 Journal of Alloys and Compounds

1394
1382

3842 Chemical Engineering Journal

1320

2280 Composite Structures
Renewable and Sustainable Energy
2170 Reviews
International Journal of Hydrogen
1958 Energy
1832 Analytica Chimica Acta
1737 Energy
Spectrochimica Acta Part A: Molecular
1688 and Biomolecular Spectroscopy

1316

1642 Construction and Building Materials
1626 Desalination
1606 Talanta

1164
1146
1125

1562 Applied Energy
1556 Energy Conversion and Management

1081
1064

1473 Journal of Chromatography A

1044

1451 Applied Catalysis B: Environmental
Journal of Constructional Steel
1432 Research
1424 Applied Mathematical Modelling

1036

1312
1303
1260
1254
1171

1030
1027

) واحد فناوري اطالعات1

 فعالیت هاي. میزان ارائه خدمات در بخش مربوط به واحد فناوري اطالعات را نشان می دهد3 نمودار
: در این واحد عبارتند از1395 زیرساختی انجامگرفته در سال
 مطالعات الزم درزمینهٔ توسعه زیرساخت در كتابخانه مركزي با لحاظ كردن نیازهاي انباشتهشده1393 در سال
 در ادامه پیمانكار واجد شرایط شناسایی و خرید. سال پیشبینی شد30  حال و آینده و براي حدود،از گذشته
 شروع شد كه در زیرactive, passive  ندایتا عملیات اجرایی در دو فاز..تجدیزات هوشمند انجام شد
:اقدامات انجامشده بهصورت مختصر بیان میشود
. در تمامی طبقاتoptical_fiber  انجام عملیات-1
. ساختار مناسب و مطلوب و طراحی مدندسیشده شبكه براي كل ساختمان كتابخانه-2
. كر فیبر نوري6  ایجاد ظرفیت بتیار مناسب براي هر طبقه با فیوژن-3
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 -4نصب تجدیزات هوشمند سیتكو باقابلیت پشتیبانی از جدیدترین فنّاوريهاي شبكه.
 -5تعویض تمامی نودها و كابلكشی مجدد شبكه در طبقات  1و  2و  3و برقراري شبكه گیگابایت براي تمام
كاربران.
 -6قابلیت توسعه سریع شبكه در طبقات بهصورت متتقل.
 -7پیشبینی حدود  2گیگابیت پدناي باند رزرو براي هر طبقه جدت مرتفع كردن نیازهاي آینده.
 -8نصب تعداد  8عدد اكتس پوینت در طبقات بخصوص بخشهاي پرترافیک كتابخانه مانند سالنهاي
مطالعه طبقات همكف ،اول و دوم با ظرفیت پذیرش و سرویس مناسب براي  400كاربر و پیشبینی ارتقاء
سریع حداقل  1000كاربر.
سرورهاي متتقر در دیتاسنتر دانشگاه یكی از كلیديترین تجدیزات هتت كه در این مقوله نیز فعالیتهاي
توسعه محور به شرح ذیل انجام پذیرفت:
 -1ارتقا سرور مخزن كتابخانه با نصب كنترلر و افزایش ظرفیت تا  8ترابایت
 -2تدیه یک ( vpsسرور مجازي شخصی باقدرت و ظرفیت مناسب.
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نمودار  -3میزان ارائه خدمات در سه بخش مربوط به واحد فناوري اطالعات

جدول  6فعالیت هاي صورت گرفته در گروه سفارشها و سازماندهی منابع را نشان می دهد.
جدول  .6فعالیت هاي صورت گرفته در بخش سازماندهي منابع
نام واحد

چاپي

الکترونیکي

كتاب

1699

6784

پایان نامه

1220

-

11

در بخش آموزش برنامهریزي و اطالعرسانی دورههاي آموزشی آشنایی با منابع و خدمات كتابخانه براي دانشجویان
تحصیالت تكمیلی و كارشناسی ورودي جدید و هفته پژوهش از ابتداي مدرماه سال جاري آزاز شد .اطالعیه برگزاري
دورهها بر روي وبگاه كتابخانه مركزي ،كانال تلگرامی كتابخانه و تابلوي اعالنات كتابخانه قرار میگرفت و به پتت
الكترونیكی دانشجویان ارسال شد .دوره هاي آشنایی در مدرماه در دو نوبت صبح و عصر و كارگاه هاي آموزشی در
هفته پژوهش و كتاب (آذر و دي ماه برگزار شد .در مجموع 20جلته آموزشی آشنایی با كتابخانه براي دانشجویان
تحصیالت تكمیلی و  12كارگاه آموزشی (جدول  1برگزار شد.

از  620دانشجوي ثبت نام شده ،تعداد  455نفر ( 74درصد در دوره هاي مذكور شركت نمودند .از این تعداد
434نفر در مقطع كارشناسی ارشد و  13نفر در مقطع دكتري و  8نفر كارشناسی بوده اند ،نمودار 1توزیع
فراوانی شركت كنندگان به تفكیک رشته ها را بیان كند.
همانطوركه نمودار  5نشان می دهد دانشجویان مدندسی عمران ،مدندسی برق ،و مدندسی شیمی به ترتیب از
بیشترین شركت كنندگان و دانشجویان نانو ،مدیریت  ،ریاضی و هوافضا از كمترین شركت كنندگان بوده اند.

نمودار  .4توزیع فراوانی شركت كنندگان در دوره هاي آموزشی به تفكیک رشته تحصیلی

برنامه ریزي و اطالع رسانی دوره هاي آموزشی سال تحصیلی  95-96دانشجویان تحصیالت تكمیلی از اول
مدرماه سال جاري آزاز شد  .اطالعیه مربوط به برگزاري دوره ها ه) زمان در هفته اول مدرماه بر روي سایت
كتابخانه مركزي قرار گرفت .در آزاز مدرماه اطالعیه دوره هاي آموزشی بر روي تابلوي اعالنات كتابخانه
(طبقه همكف و در ورودي كتابخانه نصب و براي كتابداران دانشكده ها از طریق پتت الكترونیكی ارسال شد
و از آنان درخواست گردید اطالعیه دورهها را تكثیر و بر روي تابلوي اعالنات خود نصب نمایند .همچنین
بصورت تلفنی ه) از همكاران تقاضا شد دانشجویان خود را در جریان این دوره ها قرار داده و آنان را ترزیب
به شركت نمایند و در كانال تلگرامی كتابخانه ه) اطالع رسانی شد.
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همچنین دو فیل) آموزشی تولید شد .براي دانشجویان كارشناسی بروشوري تدیه شد و قبل از ثبت نامه به اداره
آموزش جدت توزیع در هنگام ثبت نام تحویل داده شد.

شکل  .1بروشور آشنايي اولیه با کتابخانه مرکزي دانشگاه براي دانشجويان کارشناسي
جدول  -7کارگاه هاي آموزشي برگزارشده در سال 95

نام کارگاه
آشنایی با پایگاه اطالعاتی هاي اطالعاتی و مجالت الكترونیكی

زمان

مدرس

 23و  25آبان

شدرزاد شریفی و فرنوش رقابی

( EIVillage ،Ebsco ، ProQuest ،IEEEو
ScienceDirect
نرم افزار مدیریت اطالعات علمی اندنوت (EndNote

 22و  26آبان

دكتر مری) اسدي

مدارتداي ارتباطی حلقه مفقوده در خدمات كتابداري

 24ابان

دكتر ابراهی) افشار زنجانی

فرایندالكترونیكی سازي كتاب در پایگاه اطالعاتی ProQuest

 23آبان

سید علی برزانیان

روش ها و تكنیک هاي نگارش مقاله

 20آذر

نماینده شركت پروكوئتت
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دكتر مری) اسدي

كارگاه آموزشی زیپرشین و التک

دكتر میث) مدنی

 21آذر

(LaTeXو)XePersian
پایگاه هاي استناديISC) ،ISI ، (Scopusو شاخص هاي رتبه

 22آذر

شدرزاد شریفی و فرنوش رقابی

بندي
شیوه هاي ارائه موثر مطالب علمی و فنی (قتمت اول :سخنرانی

دكتر محمد اهدایی

 23آذر

متقاعدكننده
شیوه هاي ارائه موثر مطالب علمی و فنی (قتمت دوم :مباحث

دكتر ترانه اقلیدس

 24آذر

عملی
كارگاه آموزشی نگارش مقاله به زبان انگلیتی

دكتر علیرضا فتاحی

 14دي

در ضمن برنامه دوره هاي آموزشی كتابخانه در سال  95به صورت مصوب درآمده است كه براساس جدول
زمان بندي اجرا شد..
جمع بندي
جدول  .8میزان افزايش مجموعه و خدمات و استفاده در سال 95
تعداد

مصاديق

میزان افزایش به مجموعه كتاب (چاپی و الكترونیكی

8483

میزان افزایش به مجموعه پایان نامه

1220

میزان افزایش شماره مجالت

710

میزان استفاده از انواع منابع (كتاب ،مجله ،پایگاه اطالعاتی،

637220

پایان نامه... ،
تعداد عضویت در كتابخانه

1737

تعداد تتویه حتاب از كتابخانه

1975
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فعالیت هاي برجسته
 -1استاندارد سازي و مناسب سازي آسانتورهاي كتابخانه:
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-2

تعویض سقف هاي كاذب در كتابخانه

 -3ثبت پایاننامهها و رسالههاي دانشگاه در سامانه ثبت
 -4عضویت كتابخانه دانشگاه در سامانه همانندجو
 -5امضاء تفاه) نامه تأسیس شاخه مركز منطقه اي اطالعرسانی علوم و فناوري
 -6ارتقاء زیرساخت شبكه فناوري كتابخانه
برنامههاي آتي کتابخانه در سال :96

1

تمدید اشتراک پایگاه هاي اطالعاتی

2

بازطراحی بخش پایان نامه ها

3

خرید صندلی براي سالن هاي مطالعه

4

تكمیل بخش گنجینه

5

بازطراحی و روزآمدسازي وب سایت كتابخانه

1

رنگ آمیزي دیوارها و تعویض كف پوش ها

1

بازسازي سرویس هاي بدداشتی (اولویت طبقه همكف
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2

ارتقاء كیفیت خدمات كتابداري و اطالع رسانی از طریق نیازسنجی ،پاسخ به نیازهاي اطالعاتی
كاربران ،استفاده از فناوري در ارائه خدمات كتابخانه ،و كاهش بوروكراسی

 3ارتقاء سواد اطالعاتی كاربران و كاركنان كتابخانه با برگزاري دوره هاي آموزشی
 4بدبود منابع نیروي انتانی از طریق بكارگیري نیروي هاي متخصص كتابداري
پايان
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