کتابخانه مرکزي

خالصه گزارش عملکرد سالیانه
کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف
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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  94پیشروي 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 94
تعداد امانت

 23803نتخه

تعداد تمدید

19754بار (به طور میانگین 2بار

تعداد عضویت

 1730نفر

تعداد تتویه حتاب

2022نفر

تعداد كتب ارسال شده به صحافی

 520نتخه
هیات علمی 262نفر
دكتري  1052نفر

تعداد كل اعضاء كتابخانه

كارشناسی ارشد  2690نفر

 8669نفر

كارشناسی  4164نفر
كارمند  388نفر
سایر  113نفر

در بخش امانت با توجه به جدول  1تعداد  23803نتخه كتاب در سال  94به امانت رفته كه 19754بار تمدید شده است.
براساس شاخص امانت (تعداد امانت تقتی) بر تعداد كل اعضاء فعال هر عضو فعال به طور میانگین تعداد  3كتاب 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  112008عنوان است و براساس شاخص امانت (تعداد امانت تقتی) بر تعداد كل
عناوین در سال  94تندا 21/25درصد 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  .2تعداد کتاب هاي به امانت رفته براساس رده هاي موضوعي
کتابخانه کنگره آمريکا (حداکثر تعداد امانت و تمديد  80بار)
رده موضوعي

تعداد امانت

رده موضوعي

تعداد امانت

QA
TA
QD
QC
TK
TP
TJ
PIR
BP
TN
HD
TL
LB
T
PQ

3809
2329
1828
1703
1358
1085
819
480
464
457
365
361
346
346
299

TS
DSR
BF
PZ
TD
B
HB
HF
TC
Q
HG
TH
QP
PS
PR

299
241
232
205
205
166
159
157
132
129
94
89
88
82
81
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با توجه به جدول  2تعداد كتابهاي به امانت رفته براساس ردههاي موضوعیكتابخانهكنگرهآمریكا را نشان میدهد.
همانطوركه جدول نشان میدهد ردههاي ( QAریاضی (TA ،مدندسی (كلیات ( QD ،شیمی  ،و (QCفیزیک از
بیشترین تعداد امانت برخوردار بودهاند .جدول  3عناوین بیتت كتاب را كه در سال  94داراي بیشترین میزان امانت و
تمدید بودهاند نشان میدهد.
جدول  .3عناوين بیست کتاب با بیشترين تعداد امانت در سال 1394
عنوان

شماره راهنما

حتاب دیفرانتیل و انتگرال

تعداد امانت و تمديد

QA 303 .S882519 1388

41

TK 454 .2 .D419 1379

36

TP 157 .L419 1374

35

QD 453 .3 .L4819

34

QD 75 .S5519

34

Calculus
مبانی فیزیک

QA 371 .B77319 1384
QA 303 .2 .S73 2003

34
34

QC 21 .3 .H3519 1387

32

شیمی معدنی

QD 151 .2 .M5419

31

QC 21 .2 .R4719 1382

31

QD 251 .3 .V6519

31

TP 149 .S58219 1374

30

QA 303 .A3519 1386

30

QA 303 .3 .S5 1388

29

QA 371 .B77319 1376

28

اصول تجزیه دستگاهی

QD 79 .I5 .S5819 1382

28

نگرشی بر طیف سنجی

QD 272 .S6 .P3819 1380

27

QA 303 .3 .S5

27

TP 155 .75 .N5

26

QD 31 .2 .P3

26

نظریه اساسی مدارها و شبكهها
طراحی راكتورهاي شیمیائی
شیمی فیزیک
مبانی شیمی تجزیه
معادالت دیفرانتیل مقدماتی و متائل مقدار مرزي

فیزیک
شیمی آلی ساختار و كاربرد
ترمودینامیک مدندسی شیمی
حتاب دیفرانتیل و انتگرال و هندسهء تحلیلی
حتاب دیفرانتیل و انتگرال
معادالت دیفرانتیل مقدماتی و متائل مقدار مرزي

حتاب دیفرانتیل و انتگرال
مبانی كنترل فرآیند در مدندسی شیمی
شیمی عمومی با نگرش مولكولی

جدول  4خدمات بخش پایان نامهها را در سال  94نشان می دهتد .تعداد  5615نفر از پایاننامه ها استفاده كرده-
اند .تعداد خدمات به مراجعان خارج از دانشگاه به  3205نفر بوده است .براساس جدول در این سال تعداد
 1550نتخه پایاننامه به مجموعه افزوده شده است.
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جدول  .4خدمات بخش پايان نامهها در سال 1394
تعداد استفاده از پایاننامهها

 5615نفر

تعداد خدمات ارائه شده به خارج دانشگاه

 3205نفر
تقريبا نزديک به  3000فايل
ارسالي

تعداد پاسخگویی هاي تلفنی /ایمیلی در ارتباط با وظایف بخش

تعداد ثبت پایاننامههاي جدید

 1550نسخه

در بخش مجالت
جدول  .5خدمات و فعالیتهاي بخش مجالت در سال 1394
دریافت و ثبت نشریات التین

 82جلد

دریافت و ثبت نشریات فارسی

 628جلد
 2510ركورد

تكمیل پایگاه نشریات التین و فارسی
تعداد مقاالت دانلود شده از مگ ایران در سطح دانشگاه

6547مقاله

تعداد مجالت ارسال شده به صحافی (آماده سازي جدت ارسال

 540جلد

در بخش اطالعرساني
جدول  .6خدمات بخش اطالع رساني در سال 1394

تعداد كل درخواست هاي تدیه شده

1288

تعداد مقاالت تدیه شده براي اعضاء

1194
45

استاندارد
تعداد مقاالت /كتاب هاي ارسال شده به سایر مراكز ,

29جلد كتاب و  2عنوان مقاله

تعداد مقاالت  /یا كتابداي درخواست شد ه از سایر مراكز

 5عنوان كتاب 2 -عنوان مقاله

تعداد مراجعان براي استفاده از پایگاه ها

721نفر

دسترسی به  40پایگاه اطالعاتی و مجالت الكترونیكی در سال  94از طریق كارگزار سمنتاک برقرار شد و كاربران می توانتت از

راه دور و در محیط دانشگاه به پایگاه هاي اطالعاتی دسترسی یابند .در مجموع در بازه زمانی
 7/1/2015‐4/30/2016تعداد  484966فقره اطالعاتی برداشت شده است .در میان ،ScienceDirect
 Wiley ، Springer ،Scopus ،ieeeبیشترین میزان استفاده برخوردار بود.
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واحد فناوري اطالعات
وضعیت موجود كتابخانه از نظر امكانات و تجدیزات رایانهاي:
 -1حدود  89دستگاه رایانه بههمراه تجدیزات جانبی متتقر در كتابخانه مركزي ،كتابخانههاي ریاضی ،فتلفه عل) و
فیزیک
 -2تعداد  8دستگاه سرور متتقر در دیتا سنتر شریف ،سایت مقاالت ،سایت پایانه و اتاق سرور طبقه همكف كتابخانه
مركزي
 -3زیر ساخت شبكه كتابخانه مركزي در كلیه واحدهاي بدمراه كتابخانه فیزیک ،ریاضی و فلتفه عل)

 -4تعامل و برقراري ارتباط مناسب با مركز فناوري اطالعات و شركت هاي مربوطه جدت با ال بردن
عملكرد كتابخانه در حوزه فناوري اطالعات
كل فعالیتهاي صورت گرفته در سال  94در این واحد را میتوان در سه بخش  -1نرمافزاري  -2سختافزاري و -3
شبكه دسته بندي كرد:
 -1بخش نرم افزاري شامل كلیه عملیات هاي نصب سیتت) عامل ،عیب  ،نصب نرم افزارهاي مختلف ،و بدمراه پشتیبانی
تخصصی از سرورهاي متتقر در كتابخانه و دیتا سنتر شریف،
 -2بخش سختافزاري شامل ارتقاء  ،عیبیابی  ،سرویس  ،و نگدداري سرورهاي متتقر در كتابخانه مركزي و دیتا
سنتر شریف.
 -3بخش شبكه شامل كلیه عملیات  ccna ، mcitp ، Passive ، Active :و ..
نمودار .1فعالیت صورت گرفته در واحد فناوري اطالعات در سال 1394
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با توجه به بخشهاي بیان شده و نمودار  1اكثر فعالیتهاي صورت گرفته در این واحد مربوط به بخش سخت افزار بوده
با فراوانی  1100مورد و بعد از آن بخش شبكه (100مورد بوده است و كمترین آن بخش نرمافزاري با  360مورد بوده
است.
در گروه سفارشات و سازماندهي منابع
جدول  .7فعالیت هاي صورت گرفته در بخش سازماندهي منابع
نام واحد

چاپي

الکترونیکي

سفارشات ( خریدكتب

312

7822

ثبت كتاب

1928

-

كتاب

1791

10200
5592

مقاالت

1503

پایان نامه

-

دوره هاي آموزشي
آموزش دانشجویان ،اعضاي هیاتعلمی و كتابداران از سال  1376در كتابخانه مركزي آزاز شد و تا سال  1381ادامه
داشت .در سال  1383تأسیس كمیته آموزش با ساختاري جدید پیشنداد شد و تا كنون تمام فعالیتهاي آموزشی
كتابخانه تحت كمیته آموزش در حال پیگیري و انجام است.
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 و تابلوي اعالنات كتابخانه قرار میگرفت و به پتت الكترونیكی دانشجویان ارسال شد .دورههاي
آشنایی در مدرماه در دو نوبت صبح و عصر و كارگاه هاي آموزشی در هفته پژوهش ( آذرماه و در اردیبدشت ماه
برگزار شد .در مجموع 22جلته آموزشی آشنایی با كتابخانه براي دانشجویان تحصیالت تكمیلی و  9كارگاه آموزشی
برگزار شد.
تعداد  494نفر در دوره هاي مذكور شركت كردند .از این تعداد  483نفر در مقطع كارشناسی ارشد و  11نفر در مقطع
دكتري بودهاند .دانشجویان مدندسی عمران ،مدندسی شیمی و مدندسی برق و مكانیک از بیشترین شركتكنندگان و
دانشجویان مدیریت و اقتصاد ،زبان هاي خارجه و فلتفه عل) از كمترین شركتكنندگان بودهاند.
در ضمن برنامه دوره هاي آموزشی كتابخانه در سال  94به صورت مصوب درآمده است كه براساس جدول زمان بندي
اجرا شد..
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جدول .8

نام کارگاه

زمان

مدرس

مقاله نویتی

 16اردیبدشت

دكتر جمالی

اندونت

 14اردیبدشت

دكتر اسدي

بخش هاي كتابخانه

هفته آخر فروردین و دو

همكاران

هفته اردیبدشت ( 6جلته در
دو گروه
1394/9/22

كارگاه آموزشی مقالهنویتی و پیشینه

دكتر حتن صیادي

پژوهش
1394/9/23

كارگاه آموزشی ورد پیشرفته :ویژه پایان

مدندس علی اكبر اسدي

نامهنویتی و مقالهنویتی
1394/9/24

كارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت

دكتر رضا بنی اسد

اطالعاتی علمی سیتاوي
1394/9/25

كارگاه آموزشی پایگاه استنادي

شدرزاد شریفی و فرنوش رقابی

اسكوپوس و اي اس اس
منابع علمی و نحوه دسترسی به آن

شدرزاد شریفی و فرنوش رقابی

كارگاه آموزشی نرمافزار مدیریت

دكتر مری) اسدي

اطالعات علمی ( اندنوت

جمع بندي
جدول  .9میزان افزايش مجموعه و خدمات و استفاده در سال 94
تعداد

مصاديق

میزان افزایش به مجموعه كتاب (چاپی و الكترونیكی

11991

میزان افزایش به مجموعه پایان نامه

1550

میزان افزایش شماره مجالت

710

میزان افزایش به مجموعه مقاالت

5592

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

529344

پایان نامه... ،
تعداد عضویت در كتابخانه

1730

تعداد تتویه حتاب از كتابخانه

2022
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فعالیت هاي برجسته

 1برنامه ريزي و ارائه طرح و اجراي ارتقاء زيرساخت شبکه کتابخانه  :اجراي فیبر نوري و
نصب رک و سویچ در هر طبقه

 )2ساماندهي به اموال کتابخانه و خروج اموال اسقاطي و مازاد

10

 )3تعامل با مرکز محاسبات با اختصاص دو اتاق از کتابخانه مرکزي جهت ايجاد ديتاسنتر
پشتیبان دانشگاه

11

 4ارسال قفته هاي مازاد به دانشگاه كردستان ،مجتمع فنی ،دانشگاه خواجه نصیر و مراكز و دانشكده
هاي دانشگاه
 5بازبینی چارت سازمانی كتابخانه و ارائه آن به معاونت مالی و اداري دانشگاه
 6انتشار  4شماره از خبرنامه الكترونیكی كتابخانه مركزي و تدیه دو فیل) آموزشی آشنایی با كتابخانه
مركزي دانشگاه
 7راه اندازي كانال تلگرامی كتابخانه

8

خريد قفسه هاي ريلي براي بخش مجالت :به منظور استفاده بدینه از فضاي كتابخانه و ارایه خدمات بدتر،
در دو سال گذشته بخشی از آرشیو مجالت كتابخانه در قفته هاي ریلی قرار گرفته اند .این كار از یک سو باعث
حفاظت و نگدداري مناسب تر منابع گردیده و از سوي دیگر فضا كافی براي فعالیت هاي دیگر كتابخانه آزاد
گردد.

12

13

9

جداسازي فضاي مخزن با فضاي مطالعه کتابخانه رياضي و صنايع :در سال قبل نوسازي سالن مطالعه
كتابخانه ریاضی بخوبی انجام شد و مورد بدره برداري قرار گرفت .ولی وابتته بودن سالن مطالعه به مخزن كتاب،
محدودیت هایی براي ساعات باز بودن سالن مطالعه و نیز براي پرسنل اداري شازل در بخش امانت ایجاد می نماید.
براي رفع این محدودیت ها و نگدداري بدتر از كتب و منابع موجود در كتابخانه ،جدا ساز (پارتی شن شیشه ا ي
مناسب بین مخزن كتاب و سالن مطالعه در نظر گرفته شده است.
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برنامههاي آتي کتابخانه در سال :95
 10توسعه و گتترش فضاي مطالعه ،بخش پایان نامه ها و سازماندهی منابع
 11افزایش كیفیت محتوایی وب سایت كتابخانه
 12ارتقاء كیفیت خدمات كتابداري و اطالع رسانی از طریق نیازسنجی ،پاسخ به نیازهاي اطالعاتی كاربران ،استفاده از
فناوري در ارائه خدمات كتابخانه ،و كاهش بوروكراسی
 13ارتقاء سواد اطالعاتی كاربران و كاركنان كتابخانه با برگزاري دوره هاي آموزشی
 14بدبود منابع نیروي انتانی از طریق بكارگیري نیروي هاي متخصص كتابداري
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