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 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین کتابخانه مرکزی دانشگاهی در
شمال شرق کشور با هدف تامین منابع علمی جامعه دانشگاهی در راستای اهداف کالن دانشگاه مشغول به فعالیت
میباشد .مجموعه انسانی این مرکز برآنند تا بتوانند با تالش در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه گامی در جهت ارتقاء
رتبه دانشگاه بردارند.
مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه علی رغم بازنشسته شدن  10نفر از کارشناسان و کارکنان خبره خود در
سال  1397همچنان در جهت اهداف خود پر تالش فعالیت نموده و به غنی سازی منابع کتابخانه ای در تمامی رشته
ها همت گماشته است.1
از جمله فعالیتهای این مجموعه در سال  1397میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 ایجاد بخش علم سنجی که به رصد ،تحلیل و گزارش تولیدات علمی منتشر شده اعضای هیات علمی دانشگاه
پرداخته است.
 راهندازی میز اطالع رسانی الکترونیکی در سالن ورودی کتابخانه
 ارائه تمام متن پایان نامه ها به صورت الکترونیکی در سطح اینترانت دانشگاه
 مستند سازی فعالیتهای کارشناسان
برنامه های در دست اقدام و برنامه ریزی شده این کتابخانه برای سال  1398به شرح زیر می باشد:
 ایجاد کتابخانه دیجیتال و ساماندهی منابع اطالعاتی الکترونیکی موجود در دانشگاه با توجه به حجم زیاد این منابع
در پایگاه اشتراک دانش و پیاده سازی سیستمی جدید با استفاده از نرم افزار متن باز "دی اسپیس" ( سیستم
مدیریت منابع دیجیتال) ،این کار موجب تسهیل دسترسی کاربران به گستره بیشتری از منابع اطالعاتی میشود.
 پیاده سازی زیر ساخت های اولیه هستی شناسی و وب معنایی جهت بازیابی دقیق تر محتوای منابع اطالعاتی برای
کاربران .با توجه به این که سامانه کتابخانه در مر کز فاوا طراحی شده و پاره ای از اشکاالت در جستجوهای دقیق و
پیشرفته وجود دارد پیاده سازی این مهم موجب بهره وری بیشتر از منابع دانشگاه میشود.
 پیاده سازی سازوکارهای مدیریت دانش کتابداران به منظور ایجاد شبکه دانش تخصصی و تجربی .با توجه به موج
بازنشستگی کارشناس ان با تجربه مستند سازی دقیق فعالیتها موجب تقویت دانش ذهنی نیروهای جدید و جلوگیری
از اتالف وقت و انرژی می شود.

 - 1شوربختانه در سال  1397مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی یکی از بهترین کارشناسان خود ،مرحومه الهه پازوکی شاهسوند را نیز از دست داد.

1

 ایجاد بخش فناوری اطالعات به منظور تولید محتوای دیجیتال از منابع .دیجیتال سازی منابع موجب بهره وری
بیشتر و صرفه جویی در تهیه منابع می شود.
 طراحی سیستمهای کاربر مدار در کتابخانه با استفاده از  RFIDبه گونه ای که امانت و بازگشت کتاب توسط کاربر
انجام گیرد (درصورت تامین منابع مالی).
 ایجاد بانک منابع آموزشی و پژوهشی رایگان ) OER (Open Educational Resourcesاین بانک شامل هر نوع منبع
آموزشی رایگان از جمله کتاب ،اسالید ،تصویر ،فایلهای صوتی ،فیلمهای آموزشی و  ...میباشد که به استناد مجوز
عمومی خلق اثر جهت استفاده ،اقتباس ،توزیع و  ...قابل استفاده است.
 راه اندازی بخش نسخ خطی به منظور ساماندهی حدود 3000نسخه کتاب خطی
 طراحی و اجرای فرایند کتابدار رابط به منظور ارتباط بیشتر و بهینه کتابخانه با اعضای هیات علمی
 ارائه خدمت رسانی در سطح دانشگاه از طریق ایستگاههای عودت کتاب و پیک موتوری (درصورت حمایت دانشکده
های دانشگاه)
 اصالح بانک اطالعاتی مستند مشاهیر در سامانه سیماد به منظور یکدست سازی نامها و جستجوی دقیق اسامی
 ایجاد اتاق مشاوره اطالعاتی در امور پژوهشی به منظور راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت
استفاده بهینه از منابع کتابخانه
 ایجاد و پیاده سازی طرح سفیران کتابخانه در راستای استفاده بهینه از منابع و فعالیتهای کتابخانهای و کمک به
باال بردن فرهنگ مطالعه با کمک دانشجویان
 ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سایت کتابخانه و تحلیل مداوم آن با کمک ابزارهایی نظیر گوگل آنالیتیک و
کنسول گوگل به منظور استفاده از قابلیت های تعاملی نسل های جدید فناوری اطالعات
در ادامه عملکرد فعالیت بخشهای مختلف کتابخانه به ترتیب الفبایی نام بخش ارائه شده است امید است این آمار 2و
اطالعات در برنامهریزی ،پیشبینی نیازهای آینده مدیران و آگاهی مراجعهکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

 -2با توجه به تغییر سیستم کتابخانه و آماده نبودن قسمت گزارش گیری همه بخشهای کتابخانه در سیستم سیماد ،برخی از اطالعات آماری ارائه شده
در گزارش از مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات درخواست شد.
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 بخش آموزش و ارتباطات با هدف ارائه برنامههای آموزشی به منظور حفظ ،اشاعه و ارتقا دانش جامعه دانشگاهی و
ایجاد ارتباط و تعامل فعالیتهای خود را ارائه می کند .از جمله فعالیتهای ویژه این بخش در سال  1397پیگیری
الزم برای تجهیز کارگاه آموزشی و اتاق شورا و سایر ابزار و تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت ارائه بهینه خدمات
آموزشی انجام شده بود  ،تجهیزکارگاه آموزشی و اتاق شورا به برد هوشمند و همچنین آموزشهای تخصصی همکاران
جهت ارتقاء و بروز مهارتهای تخصصی آنان و ته یه محتواهای علمی متناسب با نیازهای اطالعاتی نیز در همین راستا
انجام شد ،بخش آموزش در سال  97میزبانی بیش از  1738بازدیدکننده در سطح ملی و بینالمللی را برعهده داشت .در
ادامه به بخش هایی از فعالیتها اشاره گردیده است:
جدول شماره ( :)1بازدیدکنندگان از کتابخانه در سال 1397
عنوان

دفعات بازدید

تعداد باردیدکننده ها

بازدیدکنندگان خارجی

9

293

بازدیدکنندگان دانشآموزی

22

1240

بازدیدکنندگان دانشجوئی

3

95

سازمانها و نهادها

23

23

جمع

57

1651

جدول شماره ( :)2کارگاهها و تورهای آموزشی برگزار شده در سال 1397
عنوان

تعداد

ساعت

شرکتکنندگان

تورهای آموزشی

12

24

432

کارگاههای آموزشی کارکنان

18

66

265

کارگاههای آموزشی دانشجویان

86

200

1639

کارگاههای آموزشی اعضای هیئت علمی

9

64

424

نشستهای علمی برگزار شده

6

12

167

جمع

131

366

2927
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 .1عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 شرکت در معارفه دانشجویان ورودی جدید در  10دانشکده در مهر  97و نیز هماهنگیهای الزم برای ارسال اطالعات برای
سامانه دانشجویان ورودی جدید
 شرکت در نمایشگاه ویژه دانشجویان ورودی مهر  97با غرفهای ویژه و حضوری فعال و پررنگ
 تهیه فیلم ،فایل های صوتی و بارگزاری اسالیدهای آموزشی در صفحه خانگی کتابخانه جهت بهره برداری بیشتر،
 برگزاری جلسات کمیته آموزش (  6جلسه در سال  )97و پیگیری جهت اجرایی شدن تصمیمات و مصوبات مربوطه
 برگزاری جلسات کمیته انتشارات و پیگیری امور مربوطه ( 10جلسه)
 نظارت بر اجرای دورههای آموزشی و صدور گواهینامههای مربوطه و تحویل (  310مورد گواهینامه در سال  97صادر
گردیده است)
 مشارکت در برگزاری برنامههایی نظیر هفته پژوهش و همایشهای تخصصی
 مشارکت در برنامهریزی و اجرای مراسم روز کتابدار و سایر مناسبتها
 انجام هماهنگیهای الزم و همکاری با معاونت طرح و برنامه برای برگزاری کالسهای آموزشی نظیر نیازسنجی  /انتخاب
مدرس /اخذ مجوز ..../برای اعضای هیات علمی و کارشناسان
 همکاری با انجمن کتابداری و اطالع رسانی شاخه خراسان در برگزاری دوره های آموزشی با مشارکت کتابخانه
 تهیه اخبار و گزارشهای مربوط به رویدادهای کتابخانه و انعکاس در سایت کتابخانه ،کانال تلگرامی کتابخانه ،سایت دانشگاه
و در صورت لزوم از طریق رسانه خبری لیزنا
 هماهنگی در خصوص برگزاری  20جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی کتاب
 برقراری ارتباط با سایر بخشهای کتابخانه  /دانشکدهها برای انجام هماهنگیهای الزم در خصوص فعالیتهای بخش
ارتباطات و آموزش
 پیگیری برای انجام ترجمه و تکثیر بروشورهای کلی و بخشها
 تهیه و ارائه گزارشهای آماری
 آموزش کارورزان رشته کتابداری
 به روزرسانی اطالعات مربوط به بخش ارتباطات و آموزش در صفحه خانگی سایت کتابخانه
 همکاری به منظور بروزرسانی اطالعات کتابخانه در سایت روابط عمومی دانشگاه فردوسی
 هماهنگی و انجام امور مربوط به بازدید کتابداران دانشگاه
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 بخش اطالع رسانی با هدف شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان به
منابع اطالعاتی به منظور پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارائه خدمات مینماید .فعالیتهای این بخش
در سال  1397به شرح زیر میباشد:
جدول شماره ( :)3فعالیتهای بخش اطالعرسانی در سال 1397
عنوان

تعداد

دانلود مقاالت التین

249

دانلود خودکار مقاالت التین از پاد

263580

دانلود مقاالت فارسی

145

دانلود مقاالت سیویلیکا

43

دانلود خودکار مقاالت سیویلیکا از پاد

18451

دانلود کتاب التین

20

دانلود پایاننامه الکترونیکی

28

سفارش مقاله التین

5

سفارش کتاب التین

3

سفارش استاندارد

2

تهیه مقاالت از سیستم سدف (مقاالت اساتید)

1

ارسال خبرنامه الکترونیکی

4

ارسال پیام از سیستم سدف

 3موضوع برای کل دانشگاه

ارسال پیام از سامانه پیام کوتاه

 994پیام در  4موضوع

آگاهیرسانی از کانال تلگرام

232

تهیه راهنما

 19فیلم آموزشی

7

عنوان

تعداد

بررسی سایتهای منابع اطالعاتی راهنماهای موضوعی

444

پاسخگویی به پرسشهای متداول سایت کتابخانه

77

آموزش فردی به دانشجویان در زمینه روش جستجو ،نحوه

36

استفاده از پایگاهها ،سامانهها و...
(با تعیین وقت قبلی)
پاسخگویی از طریق ایمیل یا تلگرام

237

شرکت در جلسات

65

مشارکت در تدریس کالسهای آموزشی

9

همکاری در بازدیدهای کتابخانه ای

5

جدول شماره ( :) 4امور مربوط به مدیریت مقاالت سیستم ساعد در سال 1397
عنوان

تعداد

اصالح ،تکمیل و حذف رکوردهای اضافی سیستم مدیریت مقاالت در سیستم ساعد در مقاطع

664

دکتری-ارشد-کارشناسی-کارمند و هیات علمی

8

جدول شماره ( :) 5امور مربوط به مدیریت سامانه پاد در سال 1397
عنوان

تعداد

پاسخگویی به نامههای کاربران پاد

21

بررسی گزارش تخلف

22

تهیه گزارشهای آماری پاد ،تعداد اعضا به تفکیک ،دسترسی ،موارد استفاده و گزارشهای آماری،

3

سیویلیکا
ارسال خبر به پاد

2

جدول شماره ( :) 6امور مربوط به مدیریت وب سایت در سال 1397
عنوان

تعداد

ایجاد و درج خبر

32

ایجاد ،تصحیح و بروز رسانی صفحات

76

ایجاد و تصحیح منوهای آبشاری و تصویری

12

ایجاد مجموعهها و دستهبندیها

13

درخواست ،بررسی و پیگیری فعالسازی کامپوننتها ،پالگینها و ماژولها

12

درخواست تغییرات کدگذاری روی سایت از طریق مدیریت کار ،اتوماسیون اداری و تلفنی

78

ویرایش تصاویر و عکسها و تولید تصاویر انیمیشن برای سایت

25

ایجاد امکانات جدید و رفع ایرادت سامانه دورههای آموزشی کتابخانه

13

تنظیم و مدیریت جلسات تیم طراحی وب سایت

8
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عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 بررسی سیستمهای بخش از لحاظ برنامه ها ،امکانات ،درایوها و پیگیری رفع شکاالت و انجام درخواستها
 تهیه گزارشهای آماری
 تهیه بروشورهای بخش اطالع رسانی
 پیگیری به منظور تامین محتوای سیویلیکا در پاد
 بررسی پایگاههای آزمایشی به منظور ارزیابی محتوا و عملکرد
 مشاوره به دانشگاههای دیگر در زمینه تهیه منابع اطالعاتی ،پایگاههای اطالعاتی ،علمسنجی ،سرفصلهای مربوط
به مهارتهای سواد اطالعاتی و ...
 آموزش کارورزان رشته کتابدرای ( 3نفر)
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 بخش امانت کتابخانه روزانه حداقل به بیش از  700نفر از اعضاااا خدمات ارائه کرده و یکی از بخشهای فعال و
پویای کتابخانه می باشد .این بخش توانسته با حضور نیروهای کارآمد در راستای پاسخگویی به نیاز مراجعین گامهای
مؤثری بردارد .از جمله فعالیتهای عمده ای که در سال  1397در بخش امانت انجام شد وجین کتابهای بالاستفاده
و قدیمی و جداسازی کتابهای کم استفاده بود .فعالیتهای روزانه این بخش شامل امانت و عودت کتاب ،همکاری در امر
مجموعهسااازی ،وجین کتابها ،شاالفخوانی ،و ...میباشااد .اهم فعالیتهای این بخش در سااال 1397به شاارح زیر ارائه
میشود:

جدول شماره ( :)7اطالعات کتاب های موجود در کتابخانه مرکزی در سال 1397
تعداد کتاب

کتابخانه
نوع

صحافی شده

موجودی
فارسی

التین

کتاب

کتابخانه

غیرمرجع (نسخه)

181700

75200

1900

مرکزی

مرجع (نسخه)

14095

9801

جدول شماره ( :)8اطالعات بخش امانت به تفکیک دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارمندان در سال 1397
کتابخانه
مرکزی

فارسی
التین

تعداد امانت کتاب
همه اعضا

دانشجویان

تعداد
عضویت

تعداد کتاب
امانت رفته

دانشجویان
کارشناسی

25000

105501

59660

29730

6353

2480

2343

اعضا هیئت کارمندان
علمی

دانشجویان
دانشجویان
دکتری
کارشناسی ارشد

12

تعداد کتاب
امانت

تعداد
کتاب
امانت

11635

1615

2600

1135

290

90

جدول شماره ( :) 9اطالعات بخش امانت برای اعضای خارج دانشگاه در سال 1397
مبدا مراجعه

تعداد منابع امانت داده شده

دانشگاه علوم پزشکی

103

سایر مراکز

140

جدول شماره ( :) 10اطالعات تسویه حساب اعضا کتابخانه در سال 1397
تسویه حساب 94

نام واحدها
دانشجویان

مرکزی

هیات علمی

کارشناسی

ارشد

دکتری

3244

2330

607
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عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:




















همکاری در طراحی سیستم امانت در نرمافزار کتابخانهای سیماد (تکمیل و اصالح شلف خوان)
بررسی و پاالیش اعضای درون سازمانی غیر رسمی
بررسی کارت امانت کارکنان غیر رسمی دانشگاه و پیگیری کتابهای در امانت
پاالیش مخزن -جداسازی کتابهای وجینی( 15هزار نسخه) و کم استفاده( 12هزار نسخه).
قفسه گردانی مخزن فارسی با توجه به افزایش فضا
مرتب سازی سراسری مخزن فارسی و التین
دریافت کتابهای جدید از بخش فهرستنویسی  5450نسخه
شناسایی و رفع اشکال کتابهای مخزن  1200نسخه
جداسازی ،بستهبندی و ارسال کتابهای مخدوش به صحافی ( 1950نسخه)
گزارشگیری ،تهیه و تنظیم لیست کتابهای کم استفاده مخزن جهت وجین ( 8000نسخه)
همکاری در مجموعهسازی کتابخانه (تهیه لیست کتابهای درخواستی مراجعهکنندگان).
نیازسنجی سیستمی از کتابهای پرمراجعه و پیشبینی لیست خرید مجدد
پیگیری کتابهای امانتی دارای تاخیر برای امانت به دانشجویان
به روزرسانی اطالعات مربوط به بخش امانت در صفحه خانگی سایت کتابخانه
برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و همکاران کتابدار
آموزش کارورزان رشته کتابداری (15نفر)
همکاری و مشارکت در میز مشاوره و کتابدار راهنما
همکاری در امور بازدیدکنندگان
تهیه گزارشهای آماری
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کارکنان

116
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 بخش پایاننامهها با داشتن بیش از  24000پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یکی از بخشهای فعال و
پویای کتابخانه به شمار میرود .کلیه پایاننامههای دفاع شده در دانشکدههای مختلف دانشگاه فردوسی مشهد در این
بخش گردآوری و نگهداری میشود .هر ساله به طور متوسط بیش از  2000پایاننامه فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلی
به مجموعه افزوده میشود که فعالیتهای تسویه حساب دانشجویان ،ورود اطالعات ،نمایهسازی ،آمادهسازی و طبقه -
بندی پایاننامهها در این بخش انجام میگیرد .از جمله فعالیتهای ویژه این بخش میتوان به ادامه پروژهی بوک مارک
پایان نامههای جدید و ارائه اطالعات پایاننامهها به صورت تمام متن در سطح اینترانت دانشگاه به صورت الکترونیکی
اشاره نمود .خدمات ارائه شده در این بخش به شرح زیر میباشد:

جدول شماره ( :)11فعالیتهای بخش پایاننامهها در سال 1397
عنوان

تعداد

پاسخگویی به مراجعان دانشگاه فردوسی جهت استفاده از فایل تمام متن پایان نامه ها در سالن

4320

مطالعه
پاسخگویی به مراجعان غیرفردوسی جهت استفاده از فایل تمام متن پایان نامه ها در سالن مطالعه

700

راهنمایی جهت استفاده از سامانه گنج ایرانداک جهت دسترسی به متن کامل پایان نامه ها (فردوسی

2500

و غیرفردوسی)
پایاننامههای وارد شده در سیماد در مقطع دکترا

573

پایاننامههای وارد شده در سیماد در مقطع ارشد

1772

پایاننامههای تسویه حساب شده

2196

قفسهگردانی و جابهجایی پایاننامهها به منظور فراهم کردن جا برای منابع جدید

15مورد

آموزش به مراجعهکنندگان حضوری و غیرحضوری در خصوص تسویه حساب پایاننامهها

200
مورد

پاسخگویی به مراجعان غیرحضوری از طریق ایمیل جهت دسترسی به پایاننامهها

30

تهیه راهنماهای مربوط به بخش پایاننامهها

5

بوکمارک پایاننامهها

2345

15

عنوان

تعداد

چک نهایی پایان نامه های وارد شده و پرینت لیبل

2345

برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای هیات علمی جهت آشنایی با سامانه همانندجو

15

پاسخگویی تلفنی به اعضای هیات علمی برای فعال کردن پروفایل مربوط به سامانه همانندجو

350

پاسخگویی حضوری به اعضای هیات علمی برای فعال کردن پروفایل مربوط به سامانه همانندجو

50

هماهنگی با ایرانداک جهت رفع اشکاالت پروفایل اعضای هیات علمی

175

هماهنگی با ایرانداک جهت تمدید حق اشتراک سامانه همانندجو

9

کم کردن حجم فایلهای اسکن شده پایان نامه های کارشناسی (هر صفحه یک

3010

فایل  ،)jpegترکیب و تبدیل آنها به فایل PDF
2430

ورود اطالعات پایان نامه های کارشناسی در پاد و آپلود فایل آنها
تهیه گزارشهای آماری بازدیدکنندهها

جدول شماره ( :)12آمار مراجعهکنندگان بخش پایاننامهها 1397
ماههای سال

مراجعان دانشگاه

مراجعان برون سازمانی

فروردین

888

282

اردیبهشت

1034

397

خرداد

561

179

تیر

709

216

مرداد

546

195

شهریور

688

219

16

مهر

903

157

آبان

782

118

آذر

809

86

دی

790

123

بهمن

588

122

اسفند

322

79

جمع کل

8620

2173

عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 بررسی سیستم سیماد و ایجاد اصالحات و تغییرات در برخی از بخشهای آن
 همکاری و مشارکت در میز مشاوره و کتابدار راهنما
 ارسال پیشنهادهای پژوهش برای گروههای آموزشی مهندسی صنایع ،مکانیک ،الکترونیک و مهندسی شیمی
 به روز رسانی اطالعات مربوط به بخش پایاننامهها در صفحه خانگی سایت کتابخانه
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 بخش پشتیبانی سیستمها با هدف طراحی و پشتیبانی از زیر ساختهای شبکه کامپیوتری دانشگاه ،پشتیبانی
ازسرورهای کتابخانهای ،انجام خدمات فنی رایانه ای کارمندان و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده کاربران و مراجعین
محترم از امکانات الکترونیکی از قبیل اینترنت ،وایرلس ،جستجوی مقاله و کتاب و پایاننامه و ...به ارائه خدمات
میپردازد.از جمله فعالیتهای ویژه این بخش در سال  1397میتوان به ساماندهی و مرتب سازی کلیه رک های شبکه
ساختمان در حد امکان ،مکان یابی و تعیین پورت های شبکه و لیبل گزاری کلیه گره های شبکه ساختمان ،مستند
سازی توپولوژی منطقی شبکه ساختمان ،نصب و راه اندازی  3دستگاه وب کیوسک جهت جستجوی منابع کتابخانه،
نصب و راه اندازی سیستم و برد هوشمند در اتاق کنفرانس و کارگاه آموزشی اشاره کرد.
سایر فعالیتهای بخش پشتیبانی رایانهای در سال  1397به شرح زیر میباشد:
 درخواست و پی گیری خرید تجهیزات الزم جهت ارتقاء سیستمها
 همکاری با مرکز فاوا و حراست جهت جانمایی دوربینهای جدید
 نظارت بر کابلکشی دوربینهای جدید و تایید نهایی
 رفع مشکل اتصال دستگاههای اکسس پوینت اتاق شورا
 نصب و راه اندازی مجدد دستگاه کارت خوان ثبت ورود و خروج کارکنان شرکتی
 نصب نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز بر روی سرور و سیستمهای کارگاه آموزشی
 آموزش کار با دستگاه بوک اسکنر جهت اسکن نسخ خطی به نیروی جدید
 بررسی دورهای و رفع مشکالت نرمافزار ،سختافزار و شبکه همکاران و ساختمان
 نصب نرمافزارهای مورد نیاز همکاران و دانشجویان بر روی سیستمهای اداری و شخصی
 راهنمایی دانشجویان و مراجعهکنندگان جهت اتصال گوشی یا لبتاپ به  wifiو  hotspotدانشگاه و رفع مشکالت احتمالی
 بررسی تجهیزات معیوب و نیازمند تعمیر و ارسال و پیگیری آنها جهت تعمیر و بازگشت هرچه سریعتر
 پاسخگویی تلفنی به سواالت دانشجویان و همکاران کتابخانه و واحدها و راهنمایی آنها
 بررسی وضعیت سیستمهای قدیمی موجود جهت ارتقاء و بهرهبرداری در صورت امکان و اسقاط سیستمهای غیرقابل استفاده.
 نصب و راهاندازی سیستمها و تجهیزات جدید خریداری شده.
 پشتیبانی سرورهای خدمات دهنده به مراجعین و بخشهای مختلف کتابخانه.
 اعالم وضعیت و پیگیری جهت رفع ضعف و کاستیهای شبکه بیسیم طبقه  -1و جابجایی دستگاههای اکسس پوینت
 Config مجدد پورتهای سوئیچها بعلت افزودن یا تغییر کاربری و جابجایی سیستمها و اکسس پوینتها
 پی گیری مشکل ضعف  wifiطبقه -1
 جانمایی و نصب دو دستگاه اکسس پوینت در بخش امانت و سالن مطالعه
 حذف اکسس پوینتهای بخش نشریات و راهرو نسخ خطی
 سفارش و پی گیری طراحی ،نصب و اجرای نرم افزار میزخدمت
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 نصب و راه اندازی میز خدمت
 برگزاری کارگاه آموزشی نحوه کار با سیستم های هوشمند نصب شده برای کلیه همکاران کتابخانه
 ارتباط مستمر با مرکز آمار و اطالعات جهت انتقال مشکالت دامین و دریافت راهکار و رفع نواقص
 آماده سازی و نصب سیستم برای نیروهای جدید کتابخانه
 اختصاص دو عدد پورت شبکه و یک دستگاه  voipبه دفتر شرکت در محل موتورخانه ساختمان
 نصب تلویزیون جهت اطالع رسانی کارگاه های آموزشی
 نصب تلویزیون اتاق ریاست و اتصال آن به سیستم
 جمع آوری سیستم های اضافه کار دانشجویی در بخش ها
 ارتقاء  Ramکلیه سیستم های کتابخانه
 تعمیر گوشی های خراب voip

 جمع آوری اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم ها
 پی گیری و تماس مکرر با نگاه هوشمند و نمایندگی مشهد جهت رفع مشکالت سیستم های خریداری
شده
 آموزش نحوه کار با دوربین دیجیتال به همکاران واحد آموزش
 شرکت در جلسات داخلی کتابخانه و جلسات و دورههای آموزشی کارشناسان  ITمرکز فاوا.
 جانمایی ،نصب و راه اندازی دستگاه  access controlبخش مطالعه پایان نامه ها
 تهیه و نصب دو عدد افزاینده  Hdmiجهت سیستم های هوشمند اتاق کنفرانس و کارگاه آموزشی
 تعیین و  configپورتهای شبکه جهت نصب دوربین های جدید ساختمان و پی گیری نصب دوربین ها.
 تهیه گزارش کامل از کالینتهای متصل به شبکه و گره های فعال  /غیر فعال
 جمع آوری اطالعات و مشخصات الزم جهت خرید تجهیزات مورد نیاز کتابخانه
 حذف سیستم های اضافی بخش مطالعه پایان نامه ها
 فعال کردن مجدد  licenceکلیه ویندوزها و اتصال مجدد سیستمهای کتابخانه به دامین دانشگاه.
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 بخش دیداری و شنیداری با داشتن  12000سیدی که شامل لوح فشرده مربوط به کتابهای موجود در بخش
امانت و لوحهای فشرده آموزشی میباشد نیاز مراجعین را بر آورده میکنند .خدمات ارائه شده در این بخش به شرح
زیر میباشد:
جدول شماره ( :)15فعالیت های بخش دیداری شنیداری در سال1397
عنوان

تعداد

تعداد لوحهای فشرده کتابهای فارسی اضافه شده به مجموعه

5000

تعداد لوحهای فشرده کتابهای التین اضافه شده به مجموعه

3000

تهیه  imageاز لوح های فشرده فارسی و التین و آماده سازی آنها

8000

قرار دادن فایل لوحهای فشرده بر روی  ftpکتابخانه و ایجاد امکان لینک آن در سیستم سیماد

8000

این بخش عالوه بر موارد فوق در خدمات میز م شاوره و به روزر سانی اطالعات مربوط به بخش دیداری و شیداری در
صفحه خانگی سایت نیز همکاری داشته است.
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 بخش تامین مدرک به منظور تامین منابع درخواسااتی مراجعین حضااوری و غیر حضااوری ایجاد و در قالب طرح
امین ارائه خدمت میکند .فعالیتهای این بخش به شرح جدول زیر میباشد:
جدول شماره ( :)13گزارش عملکرد طرح امانت بین کتابخانه ای (امین) در سال 1397
دانشگاهها

منابع ارسالی

منابع دریافتی
فارسی

التین

فارسی

التین

شیراز

 1پایاننامه

-

-

-

تربیت مدرس

-

-

-

2

صنعتی اصفهان

-

2

-

-

سیستان و بلوچستان

-

-

2

-

شاهد

-

1

-

-

کرمان

-

-

6

2

اهواز

-

-

1پایان نامه

-

هنر نیشابور

-

-

3

-

تبریز

1

-

-

-

قم

2

-

-

-

موزه و مجلس

-

1

-

-

شاهد تهران

1

-

-

-

شهید بهشتی

2

-

-

-

بنیاد دایره المعارف فارسی

-

3

-

-

جمع

 1پایاننامه6 -کتاب

7

1پایان نامه 8 -کتاب

4

این بخش عالوه بر موارد فوق در خدمات میز مشاوره و به روز رسانی اطالعات مربوط به بخش تامین مدرک در صفحه
خانگی سایت همکاری داشته است.
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 بخش سازماندهی منابع انجام امور مربوط به فهرست نویسی و سازماندهی کلیه کتب فارسی ،عربی و کتب التین
(انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،روسی و )...کتابخانههای دانشگاه را به عهده دارد .در سال  1397تعداد  13772عنوان کتاب
فهرستنویسی شده است که تعداد  12850فارسی و  922عنوان التین میباشد.
از جمله فعالیتهای بخش فنی اصالح و به روزرسانی اطالعات پایگاههای کتابشناختی است که در طی سال 1397
تعداد  800عنوان کتاب از موجودی کتابخانه دانشکده ادبیات خارج و به کتابخانه دانشکده الهیات اضافه گردید و
اطالعات آنها در سیستم کتابخانه اصالح شد.
همچنین از دیگر فعالیتهای انجام شده میتوان به تولید مجدد بارکد برای  1340عنوان کتاب صحافی ،ثبت آن در
سیستم و انجام امور آماده سازی آنها اشاره کرد.الزم به ذکر میباشد تعداد  1200عنوان از این کتابها مربوط به بخش
امانت و  140عنوان کتاب مربوط به بخش مجموعههای اهدایی است.
جدول شماره ( :)16آمار کتب فهرستنویسی شده در بخش خدمات فنی در سال 1397
ردیف

دانشکده

فارسی

التین

1

الهیات

2911

-

2

ادبیات

3426

256

3

علوم تربیتی

661

103

4

مرکز مشاوره

150

-

5

کتابخانه مرکزی

5702

563

6

اصالح کتابهای منتقل شده از دانشکده ادبیات به دانشکده الهیات

800

-

7

رفع اشکال کتابهای موجود در کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه ها در
سیستم

600

-

8

کتابهای صحافی

1340

-

جمع کل

15590

922

عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 رفع اشکال کتابها ی موجود در کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانههای دانشکدهای به صورت تلفنی و مذاکره شفاهی
 همکاری و راهنمایی و مشاوره با سازمانهای خارج از دانشگاه برای آشنایی و چگونگی فهرستنویسی و آمادهسازی
کتابخانهها
 به روز رسانی اطالعات مربوط به بخش خدمات فنی در صفحه خانگی سایت کتابخانه
 همکاری در امور بازدیدکنندگان
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 بخش سفارشات با هدف تهیه و تامین منابع و نیازهای اطالعاتی شامل کتاب ،نشریه ،پایگاههای اطالعاتی ،استاندارد
و ...برای جامعه دانشگاهی فعالیت مینماید .در سال  1397مبلغ  5،684،687،382ریال صرف خرید منابع کتابخانهای
شد .از فعالیتهای ویژه این بخش ،جذب بودجه مناسب خرید از سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
برگزاری پانزدهمین نمایشگاه کتابهای تخصصی التین در هفته پژوهش در مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی
دانشگاه فردوسی و خرید از نمایشگاه بینالمللی مشهد بود .اهم منابع کتابخانهای تهیهشده و هزینههای صورت گرفته
توسط این بخش در سال 1397به شرح ذیل است:
جدول شماره ( :)17منابع کتابخانهای تهیهشده و هزینههای صورت گرفته توسط بخش سفارشات در
سال 1397
نوع منبع
اطالعاتی

روش تهیه
نام واحد

هزینه ریالی

زبان منبع

فارسی

خریداری

اهدایی

3698

2232

صرفشده

کتابخانه مرکزی
التین

332

125

فارسی

1378

1255

3،440،967،297

الهیات

کتاب

التین

0

0

فارسی

974

1239

329،099،095

ادبیات
التین

0

455

فارسی

510

307

365،666،650

علوم تربیتی و روانشناسی

نشریات
(عنوان)

334،659،290

التین

68

20

مرکز مشاوره و توانمندسازی

فارسی

189

9

دانشجویان

التین

0

0

29،628،050

فارسی

40

45

0

کتابخانه مرکزی
التین

27

0

201

45،860،000

فارسی
پایگاههای
اطالعاتی

منابع وجین
شده (نسخه)

کتابخانه مرکزی
التین

-

3
بیش از

-

250

فارسی

14914

203،807،000
935،000،000
-

کتابخانه مرکزی
0

التین

-

منابع اهدا
شده به مراکز
مختلف

کتابخانه مرکزی

فارسی و
التین

7550

-

(نسخه)
5.684.687.382

جمع
عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 تمدید اشتراک مجالت خریداری فارسی
 پیگیری ارسال مجالت اهدایی
 خرید پایگاههای الکترونیکی
 تمدید اشتراک پایگاههای فارسی مگ ایران ،سیویلیکا و نور
 تهیه صورتجلسه وجین منابع مخزن امانت و ارسال جهت خروج از اموال
 مدیریت و استفاده از سیستم ثبت سفارشات جهت دریافت سفارشهای خرید کتاب
 دریافت و پیگیری روزانه سفارش خرید کتاب از طریق سیستم ثبت سفارش

 بررسی کتابهای اهدایی رسیده و انتخاب در صورت نیاز و همچنین اهدای منابع اضافی کتابخانه به سایرکتابخانهها
 تخصیص اعتبار خرید کتاب و مشخص کردن سهمیه خرید دانشکدهها با توجه به شاخصها
 آمادهسازی کتابهای خریداری شده و اهدایی شامل مهر زدن ،قبض انبار و ثبت و ارسال به بخش فنی
 تهیه کتابهای الکترونیکی درخواستی و قرار دادن فایلهای الکترونیکی در پاد
 پی گیری تمدید عضویت کتابخانه در ایفال
 برگزاری نمایشگاه حراج و اهدا کتاب
 آموزش کارورزان رشته کتابداری ( 5نفر)
 به روز رسانی اطالعات مربوط به بخش سفارشات در صفحه خانگی سایت کتابخانه
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 مدیریت و سوپروایزری سامانه سیماد (تنظیمات مربوطه ،ار سال درخوا ستهای مختلف به مرکز فاوا ،ر سیدگی به
درخواستهای همکاران کتابخانهها و واحدهای دانشگاه در خصوص سیماد و .)...
 تهیه و تنظیم گزارشهای آماری

29
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 بخش علمسنجی با هدف تحلیل و گزارش تولیدات علمی منتشر شده اعضای هیات علمی دانشگاه در تیر ماه
1397آغاز به کار کرد.این بخش سعی دارد با استفاده از دادههای کمی مربوط به تولید ،توزیع و استفاده از متون علمی،
علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند همچنین به رصد نظام های علم سنجی داخلی و
خارجی  ،بومی سازی شاخص های علم سنجی با سیاست های دانشگاه ،نمایه سازی نشریه های علمی دانشگاه در
نمایه نامه های معتبر ،بررسی وضعیت علمی گروههاو دانشکده ها ،استانداردسازی نام مراکز ،نویسندگان می پردازد.از
جمله فعالیتهای عمده این بخش میتوان به تهیۀ دستورالعمل و دستنامه برای شاخصهای ارتقای اعضای هیئتعلمی
دانشگاه به تراز بینالمللی و تکمیل اطالعات درخواستی؛ تهیه و تدوین شاخصهای پژوهش و پژوهشگر برتر در
رشتههای علومپایه ،فنیمهندسی و علومانسانی اشاره نمود
فعالیتهای این بخش در سال  1397به شرح زیر می باشد:
 .1تهیۀ فایل  JCRمربوطسال  2017بهصورت موضوعی و دستهبندیشده؛
 .2تهیۀ فهرست دانشمندان برتر دانشگاه فردوسی؛
 .3بررسی وضعیت آثار مشترک اعضای هیئتعلمی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسالمی؛
 .4تهیۀ فهرست اعضای هیئتعلمی دانشگاه که کد مربوط به خود را در پایگاههای اسکوپوس و وبآوساینس و ارکید
و گوگلاسکالر دارند؛
 .5تهیۀ دستورالعمل و دستنامه برای شاخصهای ارتقای اعضای هیئتعلمی دانشگاه به تراز بینالمللی و تکمیل
اطالعات درخواستی؛
 .6تکمیل اطالعات فایل شاخصهای پژوهشی شورای عالی انقالب فرهنگی؛
 .7تهیه و تدوین شاخصهای پژوهش و پژوهشگر برتر در رشتههای علومپایه ،فنیمهندسی و علومانسانی؛
 .8بررسی وضعیت دانشگاه فردوسی در نیچرایندکس؛
 .9جستوجو و روزآمدسازی نظامهای رتبهبندی دانشگاهها در وبسایت کتابخانۀ مرکزی دانشگاه فردوسی؛
 .10راهنمایی و مشاورۀ علمسنجی به دیگر دانشگاهها؛
 .11ارائۀ درخواست بهبود وضعیت خروجی اطالعات پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه در ساعد؛
 .12ارائۀ درخواست اصالحات شاخص «ارجاعات به مقاالت چاپشده در پنج سال قبل در هستۀ اصلی ( WOSهستۀ
اصلی شامل  SSCI ،A&HCIو  SCI-Eاست)»؛
 .13روزآمدسازی اطالعات طرح «بررسی وضعیت تولیدات علمی مؤسسههای آموزشی و پژوهشی منطقۀ  9کشور
براساس دادههای پایگاهها و سامانههای استنادی ملی و بینالمللی سالهای  2006تا  »2016برای سالهای 2017
و 2018؛
 .14تهیۀ دستنامه «سوءرفتار علمی چیست؟ دستورالعملهای جهانی برای نشریهها هنگام مواجهه با آن و مقایسۀ
اجمالی آن با رویکرد نشریههای فارسی»؛
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 .15مشاوره و اصالح اطالعات پروفایلهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه (پنج مورد)؛
.16محاسبۀ  h-indexاعضای هیئتعلمی دانشگاه و پژوهشگران (هشت مورد)؛
 .17انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مانند ترجمه و ارائۀ مقالههای مطرح و مهم این
حوزه؛
 .18پایش اعتبار نشریههای خارجی درخواستشده توسط پژوهشگران دانشگاه؛
 .19انجام وظایف محوله از سوی کمیتۀ های آموزش ،پژوهش،و محتواسازی مرکز اطالعرسانی و کتابخانۀ مرکزی
دانشگاه؛
 .20برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیئت علمی ،پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (شش
مورد)؛
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 بخش مجموعههای اهدایی با وجود منابع اهدا شده  3کتابخانه شخصی ،فعالیتهای خود را جهت خدماترسانی
به مراجعین ارائه مینماید .این بخش منابع کتابخانههای اهدا شده مرحوم استاد کاظم مدیر شانهچی با  6000منبع،
محدث خراسانی با  3000منبع ،و محمد حسین فرزین با  6000منبع را شامل میشود .این منابع در زمینههای تاریخ،
ادبیات ،عرفان و ادیان فقه فلسفه میباشند.
جدول شماره ( :)18فعالیتهای بخش مجموعههای اهدایی در سال 1397
عنوان

تعداد

راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان

1300نفر

مرتبکردن منابع چاپی (شامل کتابهای استفاده شده روزانه)

 500مورد

ارسال کتابهای اشکالی مجموعه اهدایی به بخش فنی

 50نسخه

ارسال منابع (مجموعه محمد حسین فرزین) جهت فهرستنویسی

 20نسخه

برگشت کتابها از خدمات فنی شامل (چک کردن منابع اطالعاتی از نظر فهرستنویسی-

 50نسخه

لیبل و ......شماره ثبت در سیستم)
ثبت کتابهای نفیس فارسی مجموعه فرزین در سیستم سدف

 5نسخه

چسباندن بارکد کتابهای فارسی نفایس مجموعه فرزین

 5نسخه

آموزش کارورزان کتابدرای

2نفر

کتابهای امانت رفته بخش مجموعه اهدایی

 442نسخه

بازگشت کتابهای مجموعه اهدایی

428نسخه

ثبت کتابهای التین مجموعه فرزین در سیستم سدف

 8نسخه

چسباندن بارکد و ارسال کتابها به بخش فنی

 8نسخه

راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان

1200نفر

ارسال کتاب به صحافی

 140نسخه

34

عنوان

تعداد

ارسال کتابهای صحافی شده به بخش فنی جهت لیبل و بارکد

140نسخه

همکاری در امور بازدیدکنندگان

5

این بخش نسااابت به تهیه زندگینامه اهداکنندگان کتاب ،تهیه کپی سااای دی های کتاب های کتابخانه مرکزی و
خدمات میز مشاوره نیز همکاری داشته است.
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 بخش مرجع با داشتن بیش از  11446عنوان (  23900نسخه ) کتاب جامع و روزآمد در جهت رفع نیازهای
آموزشی و پژوهشیاستادان ،دانشجویان و پژوهشگران تالش مینماید .در سال  1397حدود  450عنوان کتاب به این
مجموعه اضافه شد که از این تعداد  350مورد فارسی و  100عنوان التین میباشد.
ازجمله فعالیتها ی بخش ،می توان به ارائه خدمات متنوع مرجع مانند بازیابی اطالعات مورد نیاز مراجعان به دوصورت
حضوری و غیرحضوری (چت آنالین ،پست الکترونیکی و تلفن) و خدمات غیرمستقیم (تهیه انواع راهنماهای آموزشی)
اشاره نمود .همچنین این بخش با انجام اموری مانند قفسه خوانی و وجین منابع قدیمی به صورت فصلی و دورهای بر
حفظ مجموعهای پویا و کارآمد تاکید میورزد.
جدول شماره ( :)19فعالیتهای بخش مرجع در سال 1397
عنوان

تعداد

تعداد مراجعان

8350

جمع کل سؤالهای پاسخ داده شده (ساده ،متوسط ،جستجوی خاص و پژوهش طلب) در

5826

بخش
پاسخگویی به سواالت چت

 642مورد

پاسخ گویی از طریق ایمیل

40مورد

جوابدهی به سواالت چت (آفالین از طریق ایمیل)

 310مورد

چینش و مرتبسازی قفسهها (بخش التین و فارسی دوبار درسال)

 548قفسه

مرتبسازی قفسهها

 80قفسه

انجام امور مربوط به بازگشت منابع جدیدازبخش فهرستنویسی درسیستم کتابخانه

 438نسخه

(فارسی والتین)
آپلود نشریات " تازه های اطالع رسانی و اطالع یابی کتابخانه مرکزی در سایت کتابخانه

 48شماره

ایجاد راهنما

 16مورد

ارسال منابع مرجع جهت تکثیر (فارسی و التین)

 204نسخه

آموزش کارورزان رشته کتابداری

 15نفر

37

عنوان

تعداد

تهیه بروشور

 6مورد

پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت تلفنی

 595مورد

مقاله (فارسی والتین) جهت نشریه کتابخانه

 1عنوان

شناسایی منابع کسری و جدید بخش جهت خرید از نمایشگاهها و سطح شهر (فارسی،

 9فایل

التین) و تهیه فایل
انتخاب منابع ازکاتالوگهای ناشران (فارسی والتین) جهت خرید ازنمایشگاه

 30مورد

امانت منابع مرجع جهت استفاده در بیرون ازکتابخانه

 120نسخه

تهیه فایل الکترونیکی و چاپی تازههای مرجع جهت سایت و برد (فارسی -التین)

 6فایل

مرمتسازی منابع فرسوده

 70نسخه

مشارکت در تدریس کالسهای آموزشی (معرفی منابع مرجع)

 3جلسه

عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 همکاری و شرکت در خرید کتاب از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و سایر نمایشگاهها
 انجام امور نشریه تازه های اطالع رسانی و اطالع یابی کتابخانه مرکزی
 تهیه و تنظیم گزارشهای آماری
 همکاری و مشارکت در میز مشاوره و کتابدار راهنما
 به روز رسانی اطالعات مربوط به بخش مرجع در صفحه خانگی سایت کتابخانه
 شناسایی منابع مرجع اینترنتی معتبر و رایگان (فارسی والتین) و گذاشتن آن روی صفحه خانگی سایت
 روزآمدسازی راهنماها و بروشورها
 شناسایی و نیازسنجی منابع مورد نیازبخش
 کتابچینی و قفسهگردانی
 برگزاری کالس آموزش زبان انگلیسی جهت همکاران
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 بخش نشریات با داشتن بیش از  1348عنوان نشریه التین و  968عنوان نشریه فارسی در سال 1397مجموعه غنی
از مجالت را فراهم ساخته به گونهای که نیازهای پژوهشی مراجعان را تامین مینماید.
از عمده فعالیتهای ویژه این بخش در سال  1397ثبت و اصالح اطالعات نشریات فارسی و التین در پایگاه سیماد
میباشد.
در سال  1397عالوه بر ایجاد دسترسی به  3پایگاه مقاالت فارسی مگ ایران  ،نورمگز و سیویلیکا تعداد  40عنوان
مجله فارسی خریداری شد و در خصوص مجالت التین با توجه به سیاست کتابخانه مبنی بر خرید مقاالت به صورت
الکترونیکی دسترسی به مقاالت از طریق سامانه پاد فراهم شد .از دیگر فعالیتهای این بخش اضافه نمودن تعداد  6میز
مطالعه و تغییر چیدمان قفسه های نشریات فارسی جاری بود.
فعالیتهای این بخش به شرح جدول زیر میباشد:
جدول شماره ( :)20فعالیتهای بخش نشریات در سال 1397
عنوان

تعداد

تعداد نشریات و خبرنامههای فارسی دریافت شده

 2383نسخه

تعداد نشریات و خبرنامههای التین دریافت شده (چاپی)

 936نسخه

نشریات فارسی خریداری شده

40عنوان

راهنمایی بازدیدکنندگان از بخش نشریات

 39مورد

مشارکت در تدریس کالسهای آموزشی

 16جلسه

آموزش فردی به دانشجویان در زمینه روش جستجو و نحوه استفاده از پایگاهها و اینترنت

 156نفر

آموزش کارورزان رشته کتابداری

 5نفر

همکاری در تهیه کپی از مجالت فارسی

 400برگ

همکاری در تهیه کپی از مجالت التین

 100برگ

مرتبسازی قفسههای نشریات جاری

 4دوره هر دوره
 39قفسه

تهیه راهنمای قفسهها ی بخش نشریات آرشیو التین

 60مورد

آمادهسازی مجالت التین جهت ارسال به صحافی

 37نسخه

آمادهسازی مجالت فارسی جهت ارسال به صحافی

 1590نسخه

40

عنوان

تعداد

نصب تگ ایمنی به مجالت صحافی شده

 1627نسخه

شلفخوانی مجالت آرشیو التین

 100عنوان

شلفخوانی مجالت آرشیو فارسی

 150عنوان

آماده سازی ،ثبت و ورود اطالعات مجالت فارسی در پایگاه کتابخانه مرکزی (سیماد)

 2011عنوان

آماده سازی ،ثبت و ورود اطالعات مجالت التین در پایگاه کتابخانه مرکزی (سیماد)

 790عنوان

تعداد نشریات وجین شده در آرشیو التین

 102نسخه

وجین نشریات فارسی در آرشیو فارسی

 19نسخه

تعداد رکوردهای حذف شده نشریات التین در سیماد

 158رکورد

عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیتهای این بخش به قرار زیر است:
 جمعآوری نظرات مراجعین در خصوص تهیه مجالت جدید
 چیدمان و مرتب سازی مجالت دریافتی روی بورد جاری و مجالت استفاده شده در طی روز
 همکاری و مشارکت در میز مشاوره و کتابدار راهنما
 انتقال مجالت سالهای قبل از 1394از بخش جاری و قراردادن آنها در آرشیو
 راهنمایی و پاسخگوئی به مراجعان و کمک به بازیابی منابع
 حراج دائمی و فروش مجالت تکراری فارسی و التین در نمایشگاههای کتابخانه
 اهداء مجالت رایگان فارسی و التین
 به روز رسانی اطالعات مربوط به بخش نشریات در صفحه خانگی سایت کتابخانه
 مرمت منابع فرسوده
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 مدیریت امور عمومی مرکز اطالعرسانی وکتابخانه مرکزی با هدف برنامهریزی و نظارت بر فعالیتهای صورت
گرفته در جهت تسهیل ارائه خدمات کتابخانه در سال  1397فعالیتهای زیر را ارائه داده است.
 زیباسازی فضای کتابخانه ،نصب و ایجاد دیوار سبز در البی کتابخانه ،ساخت باغچه و پرچین زیر پله ها
 نصب تابلو های جدید و مورد نیاز
 انجام امور تدارکات مربوط به سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،پانزدهمین نمایشگاه کتب تخصصی
التین دانشگاهی هفته پژوهش در مرکز اطالعرسانی و سایر نمایشگاهها
 پبگیری امور پشتیبانی و تاسیساتی مرکز اطالعرسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه
 تامین وسایل ادرای مورد نیاز همکاران
 برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی
 جابجایی پارتیشن های البی و ایجاد فضاهای جدید
 نما سازی زیر پله های البی و ایجاد سقف کشسانی
 همکاری در نصب و راه اندازی میز اطالع رسانی الکترونیکی
 سالمسازی محل کار و تامین بهداشت محیط
 تعمیرات موتورخانه ،سیستم اعالم حریق ،آبند سقف کتابخانه
 همکاری با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
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