بسمه تعالی

گزارش عملکرد خدمات ،فعالیت ها و دوره های آموزشی کتابخانه
دانشگاه صنعتی شريف سال 1392
مقدمه
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 .كتابخانه دانشگاه صنعتی شریف در سال  1344همزمان با تاسیس دانشگاه
فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر كتابخانه مركزي در ساختمان دكتر مجتهدي به مساحت
 6000متر مربع درضلع شرقی دانشگاه و در  6طبقه شامل بخش هاي مدیریت ،امورمالی ،سفارشات،
سازماندهی منا بع ،نشریات ،مواد سمعی و بصري ،پایان نامه ها و اسناد ،امانت مركزي ،اطالع رسانی ،مرجع و
صحافی قرار گرفته است .الزم به ذكر است تعداد  3كتابخانه اقماري زیرنظر كتابخانه مركزي به ارائه خدمات
كتابداري می پردازند و كتابخانه مركزي وظیفه تهیه و سفارش ،سازماندهی منابع این كتابخانه هارا بر عهده دارد.
در بخش اول گزارش به ارائه مختصري از مجموع فعالیت ها و خدمات انجام شده در سال  1392كه مربوط به
گروه خدمات كتابداري و اطالع رسانی كتابخانه است پرداخته و در ادامه و در بخش دوم ،گززارش دوره هزاي
آموزشی آشنایی با منابع و خدمات كتابخانه در سال  1392براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی را ارائه خواهیم
نمود.

بخش اول :فعالیت ها و خدمات
در حال حاضر تعداد بیش از  27000عنوان كتاب فارسی و بیش از  82000عنوان كتاب التین چاپی
عالوه بر كتب الکترونیکی در كتابخانه مركزي وجود دارد .همچنین پایان نامه هاي فارسی و التین به تعداد بیش
از  14000هزار عنوان ،آرشیو نشریات التین و فارسی چاپی با بیش از  2200عنوان به عالوه نشریات
الکترونیکی 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 تشکیل می دهد.
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خدمات و فعالیت هایی كه در سال  92در كتابخانه دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است به صورت
جدول  1نشان داد .الزم به ذكر است از آنجائیکه سنجش دقیق خدمات بسیار دشوار بوده و برخی از خدماتی
كه در كتابخانه صورت گرفته است به عنوان نمونه پاسخگویی تلفنی ،آموزش غیررسمی كاربران و  ...را نمی
توان در قالب عدد و رقم جاي داد ،آمار ارائه شده تقریبی می باشد.
جدول  .1خدمات و فعالیتهای انجام شده در کتابخانه دانشگاه صنعتی شريف در سال 92
خدمات و فعالیت ها

فراوانی

تعداد امانت

10443

تعداد عضويت جديد

 2234نفر

تعداد کل اعضاء فعال

 9150نفر

تعداد ثبت کتب جديد

چاپی  10857جلد
دیجیتالی5202 :
3900

تعداد ثبت مقاالت ديجیتال فارسی و انگلیسی

 7312نفر

تعداد استفاده از پايان نامه ها

فارسی 1356

تعداد ثبت پايان نامه های جديد

انگلیسی 500
نعداد مقاالت در خواستی از ساير مراکز

3386

تعداد مقاالتی که اعضا مستقیما دريافت نموده اند (از اسما و

63378

ايديو)
تعداد کتب درخواستی از ساير مراکز
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تعداد کتب امانت داده شده به ساير مراکز

87

تعداد مقاله امانت داده شده به ساير مراکز

20

میزان استفاده از رايانه های بخش اطالع رسانی برای جستجو

 1500نفر

در منابع الکترونیکی

در پایان به اهم برنامه های آينده كه می توان به عنوان چشم انداز فراروي كتابخانه قرار گیرد اشاره می گردد:
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 -1ارتقاء 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 ....
 -2بهبود منابع نیروي انسانی از طریق بکارگیري نیروي هاي متخصص كتابداري
 -3ارتقاء سواد اطالعاتی كاربران و كاركنان كتابخانه با برگزاري دوره هاي آموزشی
 -4راه اندازي بخش موزه مکتوب (گنجینه) دانشگاه در كتابخانه
 -5راه اندازي واسپارگاه ( )Repositoryدانشگاه صنعتی شریف

بخش دوم :گزارش دوره های آموزشی آشنايی با منابع و خدمات کتابخانه برای
دانشجويان تحصیالت تکمیلی ورودی 1392
در عصر انفجار اطالعات لزوم تغییر عملکرد كتابخانه ها بویژه كتابخانه هاي دانشگاهی در برآورده ساختن
نیازهاي اطالعاتی دانش پژوهان و اساتید انکار ناپذیر است  .یکی از مهمترین وظایف این كتابخانه ها
دسترسی به اطالعات و منابع اطالعاتی بویژه در شبکه هاي جهانی با استفاده از فناوریهاي نوین می باشد از
سوي دیگر ،گسترش روزافزون منابع اطالعاتی ،دانشجویان و كاربران را ناگزیر به انتخاب می كند و الزمه یک
انتخاب خالق و منطقی ،آگاهی اي است كه از طریق آموزش حاصل خواهد شد و نخستین گام در این راه،
آموزش استفاده كنندگان براي بهره گیري از تمام خدمات و تسهیالت كتابخانه اي ،بازیابی دقیق ،جامع و
سریع اطالعات است  .آموزش اعضاي هیات علمی ،دانشجویان و كتابداران بصورت مناسب میتواند یکی از
راه هاي بهره گیري موثر از منابع اطالعاتی باشد كه غالبا" دانشگاهها با صرف بودجه قابل مالحظه اي در
تامین آن می كوشند.
است.

 .2نحوه اطالع رساني
برنامه ريزي و اطالع رساني دوره هاي آموزشي سال تحصيلي  92-93دانشجويان تحصيالت تکميلي از شهريورماه سال
جاري آغاز و تا مهر ماه ادامه يافت که خالصه اي از آن در ادامه خواهد آمد .در هفته اول شهريور ماه جلسه اي با حضور
مديريت کتابخانه براي برنامه ريزي دوره هاي آموزشي و فعاليت هاي الزم قبل از آغاز دوره ها تشکيل شد .در هفته دوم
شهريور ماه نامه اي به تحصيالت تکميلي و معاونت پژوهشي دانشکده ها براي مطلع کردن آنان از اين دوره ها ارسال و
اطالعيه هاي الزم براي اطالع رساني تهيه و بروشور آشنايي با کتابخانه تنظيم و به روز گرديد .الزم به ذکر است اطالعيه
مربوط به برگزاري دوره ها هم زمان در هفته اول شهريور بر روي سايت کتابخانه مرکزي (پروان) قرار گرفت .در آغاز
مهرماه اطالعيه دوره هاي آموزشي بر روي تابلوي اعالنات کتابخانه (طبقه همکف و در ورودي کتابخانه) نصب و براي
کتابداران دانشکده ها از طريق پست الکترونيکي ارسال شد و از آنان درخواست گرديد اطالعيه دورهها را تکثير و بر روي
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تابلوي اعالنات خود نصب نمايند .همچنين بصورت تلفني هم از همکاران تقاضا شد دانشجويان خود را در جريان اين دوره
ها قرار داده و آنان را ترغيب به شرکت نمايند.

 .3جدول زماني
دوره ها ( 13مهرماه الي  23مهرماه) در دو نوبت صبح (ساعت  )10و عصر (ساعت  )14برگزار شد .در مجموع 25جلسه
آموزشي براي دانشجويان تحصيالت تکميلي ورودي  92در اين فاصله زماني برگزار گرديد .دليل انتخاب تاريخ شروع دوره
ها در هفته دوم مهرماه آشنايي ابتدايي دانشجويان با کتابخانه و ايجاد نياز به دانستن از نوع فعاليت ها و منابع کتابخانه در ذهن
آنها بوده و از سوي ديگر دانشجويان به عضويت کتابخانه در آيند .اين مساله باعث گرديده ،دانشجويان از دوره هاي
آموزشي بهره گيري بيشتري نمايند.

 .4تعداد شرکت کنندگان
تعداد  498نفر در دوره هاي مذکور شرکت نمودند .از اين تعداد  487نفر در مقطع کارشناسي ارشد و  11نفر در مقطع
دکتري بوده اند ،نمودار 1توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفکيک رشته ها را بيان کند.
همانطورکه نمودار 1نشان مي دهد دانشجو يان مهندسي عمران ،مهندسي مکانيک و برق و کامپيوتر به ترتيب از بيشترين
شرکت کنندگان و دانشجويان مديريت و اقتصاد ،زبان هاي خارجه و فلسفه علم از کمترين شرکت کنندگان بوده اند.
نمودار .1توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفکيک رشته

 .5محتواي دوره
نحوه تدريس اين دوره ها با استفاده از اساليدهاي آشنايي با کتابخانه و جستجوي پيوسته در منابع کتابخانه صورت گرفت.
بحث ها در دو بخش  )1آشنايي با خدمات بخش هاي کتابخانه مرکزي  )2معرفي و نحوه جستجو در نرم افزار کتابخانه (
پروان) و سيمرغ ،و معرفي و نحوه جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي و مجالت الکترونيکي تحت اشترا

کتابخانه بوده است.

در پايان هر جلسه به نکاتي از قبيل محل دستورالعمل تهيه پايان نامه ،نحوه سفارش مقاالت و  ...اشاره شد و به سواالت
شرکت کنندگان نيز پاسخ داده شد.
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