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در خود که در زیر آمده است اهداف و وظایف این و کتابخانه مرکزي دانشگاه در راستاي نیل به رسانی  اطالع مرکز

انشگاه فردوسی دن عالقه ایشان خدماتی متناسب در شأ توانست با همت و تالش فراوان همکاران به مدد 1394سال 

 ارائه نماید. 

و اطالعات در  1امید است این آمار شده استگزارش ارائه  در اینهاي مختلف کتابخانه  بخشهاي  فعالیتعملکرد 

 .گان مورد استفاده قرار گیردکنند مراجعه مدیران و آگاهیبینی نیازهاي آینده  پیش، ریزي برنامه

نفر در  550نفر به  300فضاهاي مطالعه از فزایش ادر این مرکز اجرا شد  1394از جمله فعالیتهاي ویژه که در سال 

کامپیوتر ، انتقال کارگاه آموزشهاي کتابخانه اي  160ساختمان قدیم کتابخانه، تجهیز سایت رایانه اي دانشگاه با بیش از 

 نفر در ساختمان اصلی بود. 80کتابخانه و ایجاد سالن مطالعه با ظرفیت  یبه ساختمان اصل

 550براي  ظرفیت فضاي مطالعهو  ربعمتر م10000بخش در مساحتی بیش از  14داشتن با در حال حاضر کتابخانه  

 شرح می باشد:  دینارائه خدمات به دانشگاهیان می باشد. اهم اهداف و وظایف کتابخانه بآماده  نفر

 اي اعم از منابع چاپی، و الکترونیکی.   نیازسنجی، گردآوري و سفارش مواد کتابخانه  -

 .سازي) سازماندهی و نمایه، فهرستنویسی( انجام خدمات فنی  -

 آموزشی. هاي  و گروهها  ارائه خدمات به دانشکده -

 رسانی  هاي کوتاه مدت آموزش کتابداري و اطالع برگزاري دوره  -

 راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی.  -

 . ها هاي سایر سازمان ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به کتابخانه -

 ، وزش کارورزانها و آم رسانی در برگزاري کالس همکاري با گروه کتابداري و اطالع  -

 ارائه خدمات مرجع  -

 راهنماها ، ها کتابشناسی، ها انتشار فهرست  -

 یابی  رسانی و اطالع هاي اطالع انتشار نشریه تازه  -

 .هاي اطالعاتی الکترونیکی ایجاد پایگاه  -

 ها همایش، برگزاري نمایشگاه کتاب  -

 کتابخانههاي  جهت پیشبرد اهداف و رسالت تخصصیهاي  ایجاد کمیته  -

                                                           
با توجه به تغییر سیستم کتابخانه و آماده نبودن قسمت گزارش گیري در سیستم سیماد اطالعات آماري ارائه شده در گزارش از مرکز فناوري  ۱-

 اطالعات و ارتباطات درخواست شد.
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 بخش امانت

 

 

 
 

تعـداد اعضـا کتابخانـه کـه     باشـد و   می نسخه کتاب چاپی 270000بخش امانت کتابخانه بیش از هاي  مجموعه کتاب

از اعضـا خـدمات ارائـه     نفـر  700بالغ بر تعداد این بخش روزانه به  باشند می نفر 26832باشند  می داراي پرتال دانشگاهی

در راسـتاي  بـا حضـور نیروهـاي کارآمـد     توانسـته   . این بخشباشد می هاي فعال و پویاي کتابخانه یکی از بخشو  کرده

 . دثري بردارهاي مؤ گامنیاز مراجعین پاسخگویی به 
بخـش امانـت   میتـوان بـه گسـترش و ایجـاد فضـاي مطالعـه در        1394در سـال  ویژه بخش امانت هاي  فعالیتاز جمله 

 همچنـین متر فضـایی اختصاصـی بـراي مطالعـه خـواهران و بـرادارن ایجـاد شـد.          110در این طرح  .کتابخانه اشاره نمود
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در مخـزن  قفسـه   32ن در این رابطه با اضافه کرد، التین اشاره نمودفارسی و مخزن هاي  توان به افزایش ظرفیت قفسه می

 شد.اضافه  نیز التینمخزن هاي  % به ظرفیت قفسه25التین 

وجـین  ، يسـاز  همکـاري در امـر مجموعـه   ، کتـاب امانـت و عـودت    روزانه این بخش میتوان بـه هاي  فعالیت از دیگر

 .شود می به شرح زیر ارائهاین بخش هاي  فعالیتاهم .. اشاره نمود .و، شلف خوانی، ها کتاب

1394هاي موجود در کتابخانه مرکزي در سال  ): اطالعات مرتبط با کتاب1( جدول شماره  

 کتابخانه

 تعداد کتاب

 نوع
 صحافی شده اهدایی خریداري موجودي

 کتاب التین فارسی التین فارسی التین فارسی

 کتابخانه مرکزي
 88161 185304 نسخه)( غیرمرجع

4155 355 2526 410 824 
 12780 14662 نسخه)( مرجع

 

،): اطالعات مرتبط با بخش امانت به تفکیک دانشجویان2( جدول شماره   

1394در سال  اعضاي هیات علمی و کارمندان  

 کتابخانه
 مرکزي

کتاب تعداد امانت  

 کارمندان اعضا هیئت علمی دانشجویان همه اعضا

تعداد 
 عضویت

تعداد کتاب 
  رفته امانت

دانشجویان  به
 کارشناسی

دانشجویان  به
 کارشناسی ارشد

دانشجویان  به
 دکتري

 تعداد کتاب امانت  تعداد کتاب امانت 

 فارسی
26832 

100749 54827 30516 12682 1493 1231 

 53 398 1668 2550 2113 6782 التین

 

 1394در سال  ): اطالعات مرتبط با بخش امانت براي اعضاي خارج دانشگاه3( جدول شماره

امانت داده شده تعداد منابع مبدا مراجعه  
 155 دانشگاه علوم پزشکی

 39  1طرح امین
 105  2طرح غدیر

3قراردادهاي موسسات  5 
 435 سایر
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 1394): اطالعات مرتبط با تسویه حساب اعضا کتابخانه در سال 4( جدول شماره

94تسویه حساب   

 نام واحدها
 هیات علمی کارکنان

 دانشجویان

 کارشناسی ارشد دکتري

 مرکزي 3120 2602 408 13 70
 

 این بخش به قرار زیر است:هاي  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 
 سیماداي  ههمکاري در طراحی سیستم امانت در نرم افزار کتابخان •

 اي سیماد سیستم صحافی در نرم افزار کتابخانهاندازي  و راهطراحی ، تکمیل •

 سیماداي  هگزارشگیري نرم افزار کتابخانتکمیل و طراحی سیستم  •

 سیماداي  هاعضا در نرم افزار کتابخان طراحی و راه اندازي سیستم تسویه حساب خودکار، تکمیل •

 هاي داراي تاخیر و رزرو از طریق ایمیل و پرتال  کتابرسانی  اطالع راه اندازي سیستم •

 سیماداي  هکتابخانپزشکی در طرح عضویتی در نرم افزار ورود اطالعات و ساماندهی اعضا طرح غدیر و دانشگاه علوم •

 نویسی در سیستم سدف  هاي دریافت شده از بخش فهرست تاییدکتاب •

 سیماداي  هدرون سازمانی غیر رسمی در نرم افزار کتابخان عضویت اعضاساماندهی  •

 .)کنندگان هاي درخواستی مراجعه تهیه لیست کتاب( در مجموعه سازي کتابخانه همکاري •
 و پیش بینی لیست خرید مجددهاي پرمراجعه  نیاز سنجی سیستمی ازکتاب •

 هاي امانتی داراي تاخیر براي امانت به دانشجویان پیگیري کتاب •

 رسانی اطالعات مربوط به بخش امانت در صفحه خانگی سایت کتابخانه  به روز •

 ها قفسه يتغییر و اصالح راهنماهاي رو •

 براي دانشجویانآموزشی هاي  کارگاه برگزاري •

 )نفر 6( آموزش کارورزان رشته کتابداري •
 ثبت اعضاي طرح غدیر •

 همکاري در شلف خوانی بخش نشریات •

 همکاري در خدمات میز مشاوره •

 مرتب سازي و کتابگردانی مخزن •

  هاي برون سازمانی ساماندهی عضویت •
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 مرجعبخش 

 

   
  
 

پژوهشـگران و دانشـجویان را مرتفـع    ، نیازهـاي محققـین  ، کتاب مرجـع  نسخه 27442 بخش مرجع کتابخانه با داشتن
. از جملـه  شـد  هبـه مجموعـه بخـش اضـاف     و التـین  فارسـی مرجـع  کتـاب  عنـوان   142تعـداد   1394در سال  .است نموده

منابع فارسی والتین بودکـه انجـام آن بـه     نصب بارکد بر رويویژه که در این سال در بخش مرجع اجرا شد هاي  فعالیت
 نمود. می سیستم کتابخانه ضروري وجین و غیره) از، خوانی رف( الکترونیکیهاي  دلیل دریافت انواع گزارش

نسـخه مـوارد    872نسخه کتاب بارکدگذاري گردید. بارکدهاي تکراري و مخدوش تعویض و 1880ماه 4در مدت  
 .دش و تعدادي کتاب از مجموعه وجین کتاب اصالح شماره ثبت وبرچسب، فهرست نویسی اشکالی شامل ایرادات

 سامانه چت در ساعات غیر اداري بودکـه ارسالی ازطریق هاي  تحلیل ایمیل بررسی و دیگر این بخشهاي  فعالیتاز 
 و امانـت رسـانی   اطالع، ها نامه به ترتیب مربوط به بخش پایان بیشترین سواالت، مورد پست ارسالی 232در این بررسی از

 شد.  می
 اختصاص پیدا کرد.  به تجهیز کارگاه آموزشی متر) 20حدود ( مرجعقسمتی از فضاي بخش در این سال 

 
 1394سال انتهاي ): تعداد کتابهاي مرجع به عنوان و نسخه تا 5( جدول شماره

 
  

تعداد منابع التین 
 (عنوان)

تعداد منابع فارسی 
 (عنوان)

تعداد منابع التین 
 (نسخه)

تعداد منابع فارسی 
 (نسخه)

 

5206 5970 12780 14662 
 مرکزي
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 1394سال  بخش مرجع درهاي  فعالیت): 6( جدول شماره
 تعداد عنوان

 7740 تعداد مراجعان
 4800 در بخش جستجوي خاص و پژوهش طلب)، متوسط، ساده( پاسخ داده شدههاي  جمع کل سؤال

 مورد 660 گویی به سواالت چت پاسخ
 مورد 232 یافت شده بوددر 1393اي چت دریافتی که در سال ه پیام بررسی وتحلیل

 مورد 500 سامانه ساعددر اعضاء هیئت علمی بررسی مقاالت 

 مورد 235 آفالین از طریق ایمیل)( جوابدهی به سواالت چت

 نسخه 18850 بارکدگذاري منابع فارسی والتین

 نسخه 122 انتقال منابع از مخزن امانت به بخش مرجع گزینش و
 قفسه 250 سازي منابع بخش التین و فارسی پس از بارکدگذاري مرتب و چینش

 قفسه 254 سازي منابع بخش التین دوبارومرتب  چینش
 نسخه 125 فارسی والتین)( جهت تکثیر منابع مرجع

 نفر 5 آموزش کارورزان رشته کتابداري
 عنوان 5 منابع مرجع معرفی شده) و راهنماها( تعداد بروشور

 مورد 928 پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت تلفنی
 مورد 2چاپ شده ، عنوان 4 جهت نشریه مقاله و گزارش تحلیلی
 فایل 2 تهیه فایل التین) و، فارسی( ها و سطح شهر شناسایی منابع کسري بخش جهت خرید از نمایشگاه

 نسخه 75 بیرون ازکتابخانه امانت منابع مرجع جهت استفاده در
 فایل 8 التین) -فارسی( مرجع جهت سایت و بردهاي  چاپی تازه تهیه فایل الکترونیکی و

 نسخه150 سازي منابع فرسوده مرمت
 جلسه 3 معرفی منابع مرجع)( برگزاري کالس

 
 این بخش به قرار زیر است:هاي  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 

 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت در خرید کتاب از همکاري و •
 خرید کتاب ازنمایشگاه کتاب مشهد همکاري و شرکت در •

 تنظیم گزارش آماريتهیه و  •

 همکاري ومشارکت در میز مشاوره و کتابدارراهنما •

 رسانی اطالعات مربوط به بخش مرجع در صفحه خانگی سایت کتابخانه به روز •
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  نشریاتخش ب     
 

 

 
 

 "مجموعه نسبتا 1394عنوان نشریه فارسی در سال 1263عنوان نشریه التین  2414بخش نشریات با داشتن بیش از 
ویژه این بخش در هاي  فعالیتنماید. از عمده  می که نیازهاي پژوهشی مراجعان را تامیناي  هبه گون، غنی فراهم ساخته

انجام سیماد) و( دانشگاهرسانی  اطالع سیستم یکپارچه مرکزهمکاري در طراحی سیستم بخش نشریات در  1394تابستان 
با این اقدام مجموعه جاري و آرشیوي مجالت التین  آرشیو و جاري التین کتابخانه بودکه بخش شلف خوانی نشریات

 از نظم و یکدستی برخوردار شد. 
و اي  هکتابخانه دانشکد 14خوانی نشریات التین به منظور کنترل مجموعه نشریات دریافت شده از  شلف

صحافی  60000 عنوان نشریه شامل 2515خوانی اطالعات کتابشناختی  در این شلف در تابستان انجام شد.اي  هپژوهشکد
مجالت ، )عنوان 207( ها بازخوانی و چک شد وتعدادي از نشریات مشترك بین دانشکده، نسخه نشریه 4800به همراه 

 .وجین گردید )IEEE( و مجموعه مهندسی برق و الکترونیک زمین شناسی و فیزیک
به بخش نشریات وجینی منتقل گردید. در آینده مجموعه حذف شده و  مجلد) از 209( تکراريهمچنین مجالت 

در حال  نزدیک مجالت وجین شده به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي اهدا خواهد شد.
 باشد. می گاهیانعنوان نشریه آماده پاسخگویی به کلیه دانش 2414حاضربخش آرشیو نشریات التین با 
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 باشد: می این بخش به شرح جدول زیرهاي  فعالیت

 1394بخش نشریات در سال هاي  فعالیت): 7( جدول شماره
 عنوان تعداد

 فارسی دریافت شدههاي  تعداد نشریات و خبرنامه نسخه1717
 التین دریافت شدههاي  تعداد نشریات و خبرنامه نسخه 343
 خریداري شدهنشریات فارسی  عنوان 58

 نشریات التین خریداري شده عنوان 107
 راهنمایی بازدیدکنندگان از بخش نشریات 1578

 آموزش کارورزان رشته کتابداري نفر 7
 همکاري در تهیه کپی از مجالت فارسی برگ 1564
 همکاري در تهیه کپی از مجالت التین برگ 720

 نشریات جاريهاي  سازي قفسه مرتب قفسه 72هر دوره  -دوره  10
 بر اساس الفبا)( ي بخش نشریات آرشیو فارسیها تهیه راهنماي قفسه مورد 24
 بر اساس دانشکده)( ي بخش نشریات آرشیو التینها تهیه راهنماي قفسه مورد 15
 بر اساس موجودي قفسه)( ي بخش نشریات آرشیو فارسیها  تهیه راهنماي موجودي قفسه مورد 26

 بر اساس موجودي قفسه)( ي بخش نشریات آرشیو التینها  تهیه راهنماي قفسه مورد 110
 جهت ارسال به صحافی آماده سازي مجالت فارسی نسخه 430
 تهیه لیست از مجالت جاري فارسی عنوان 476
 تهیه لیست از مجالت جاري التین عنوان 330

 تهیه لیست از مجالت آرشیو فارسی عنوان 1040
 تهیه لیست از مجالت آرشیو التین عنوان 1200

 شلف خوانی آرشیو التین عنوان)2515( نسخه 60000
 سیماد)( ورود اطالعات نشریات فارسی در پایگاه کتابخانه مرکزي عنوان 312

 

 این بخش به قرار زیر است:هاي  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 
 جدیدآوري نظرات مراجعین در خصوص تهیه مجالت  جمع •
 چیدمان مجالت دریافتی روي بورد جاري  •
 چیدمان و برگرداندن مجالت روي میزها •
 به روز رسانی صفحه خانگی بخش نشریات •
 همکاري در امور میز مشاوره •
 از بخش جاري و قراردادن آنها در آرشیو 92جدا کردن مجالت مربوط به سالهاي قبل از •
 زیابی منابع راهنمایی و پاسخگوئی به مراجعان و کمک به با •
 ها و اینترنت آموزش مراجعین در استفاده از پایگاه •
 برگزاري حراج دائمی مجالت تکراري فارسی و التین •
 التینفارسی و اهداء مجالت رایگان  •
 صفحه خانگی سایت کتابخانه  در نشریاترسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز •
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 ها  بخش پایان نامه    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هـاي فعـال و    نامه مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتـري یکـی از بخـش      پایان 16621داشتن بیش از با ها  نامه بخش پایان 

مختلـف در  هـاي   در دانشـکده  مشـهد  دفاع شده در دانشگاه فردوسیهاي  نامه رود. کلیه پایان می پویاي کتابخانه به شمار
انجام الکترونیکی تسویه حساب  1394ویژه این بخش در سال هاي  فعالیتشود. از  می این بخش گردآوري و نگهداري

پـژوهش  تهیـه بانـک پیشـنهادهاي     و کارشناسـی هـاي   نامـه  وجـین پایـان   ،خـوانی  شـلف ، دانشجویان تحصیالت تکمیلـی 
 باشد: می این بخش به شرح زیر دانشگاهی بود. دیگر خدمات ارائه شده درهاي  در تمام رشته 1394سال هاي  نامه پایان
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 1394در سال ها  نامه بخش پایانهاي  فعالیت): 8( جدول شماره
 تعداد عنوان

 289 وارد شده در سیماد در مقطع دکتراهاي  نامه پایان

 1361 وارد شده در سیماد در مقطع ارشدهاي  نامه پایان

 2236 تسویه حساب شدههاي  پایان نامه

 قفسه 126 ها نامه خوانی پایان شلف

 قفسه 35 ها نامه جایی پایان قفسه گردانی و جابه

 نفر 700بیش از  ها نامه آموزش به مراجعه کنندگان حضوري و غیرحضوري در خصوص تسویه حساب پایان

 نفر 50بیش از  ها نامه مراجعان غیرحضوري از طریق ایمیل جهت دسترسی به پایانپاسخگویی به 

 مورد 6 ها نامه یه راهنماهاي مربوط به بخش پایانته

 نامه پایان 2236 94هاي  مختلف سالهاي  مربوط به رشتههاي  نامه تهیه بانک پیشنهادي پژوهش پایان

 
 1394ها  نامه پایان ): آمار مراجعه کنندگان بخش9( جدول شماره

 آزاد و غیر انتفاعی پیام نور دولتی غیرفردوسی فردوسیدانشگاه  سالهاي  ماه

 188 42 61 849 فروردین

 423 67 114 1379 اردیبهشت

 383 39 80 1121 خرداد

 311 22 90 718 تیر

 359 31 136 840 مرداد

 190 29 84 729 شهریور

 228 31 81 1095 مهر

 291 57 89 1107 آبان

 334 64 121 1199 آذر

 242 33 92 1050 دي

 270 30 102 1027 بهمن

 194 57 61 751 اسفند

 4772 502 1111 11865 جمع کل
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 1394وارد شده در سیستم هاي  نامه ): آمار تعداد پایان10( جدول شماره
 تعداد سالهاي  ماه

 126 فروردین

 113 اردیبهشت

 194 خرداد

 179 تیر

  طرح پژوھشی ارسال شده از معاونت پژوھشی  ۳۰۰۰اصالح  مرداد

 106 شهریور

 129 مهر

 188 آبان

 165 آذر

 110 دي

 161 بهمن

 179 اسفند

 
 این بخش به قرار زیر است:هاي  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 

  هاي آن سیماد) و ارسال تغییر در برخی از بخش( بررسی سیستم جدید •
 ها راه اندازي سیستم مطالعه در سالن پایان نامه •
 میز مشاوره همکاري درامور •

 الکترونیک و مهندسی شیمی، مکانیک، آموزشی مهندسی صنایعهاي  ارسال پیشنهادهاي پژوهش براي گروه •
 در صفحه خانگی سایت کتابخانه پایان نامه ها رسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز •
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 دیداري شنیداري خش ب    
 

 
 

امانـت    بخـش هاي موجود در  شامل لوح فشرده مربوط به کتاب ی دي کهس 7500با داشتن دیداري و شنیدي  بخش 
 کنند. می نیاز مراجعین را بر آورده باشد می فشرده آموزشیهاي  لوح و

نیـاز بـه اصـالح    هـا   هاي دانلـود سـی دي   با توجه به تغییر سیستم کتابخانه از نوسا به سیستم سیماد انتقال آدرس لینک
 باشد. می اصالحبررسی و  در حالشروع و هم اکنون  1394در سال داشت که این مهم 

 باشد: این بخش به شرح زیر می دیگر خدمات ارائه شده در

 1394در سال  دیداري شنیداريبخش  امکانات و خدمات): 11( جدول شماره

 تعداد عنوان
 3650 فشرده کتابهاي فارسیهاي  لوح

 685 فشرده کتابهاي التینهاي  لوح

 1500 از لوح هاي فشرده فارسی و التین و آماده سازي آنها imageتهیه 

 4000 کتابخانه و ایجاد امکان لینک آن در سیستم سیمادftpقرار دادن فایل لوح هاي فشرده بر روي 

 4000 تهیه لیست لوح هاي فشرده جهت درج در سایت کتابخانه و مرکز دانلود دانشگاه 

 نفر 1 آموزش کارورزان

 

 
 داشته است. این بخش عالوه بر موارد فوق در خدمات میز مشاوره نیز همکاري
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 )اشتراك منابع( مین مدركأبخش ت
 

تامین مدرك به منظورتامین منابع درخواستی مراجعین حضوري و غیر حضـوري ایجـاد و در قالـب دو طـرح     بخش 
 باشد: می این بخش به شرح جدول زیرهاي  فعالیتاهم  میکند.امین و قراردادهاي سازمانی ارائه خدمت 

 
 1394): گزارش عملکرد طرح امین در سال 12( دول شمارهج

 ها دانشگاه
 هاي ارسالی کتاب هاي دریافتی کتاب

 التین فارسی التین فارسی

 - - 2 - تهران

 5 - 2 3 بابلسر

 3 - 2 3 شیراز

 7 - 2 - تربیت مدرس

 5 - 2 - صنعتی اصفهان

 - یک پایان نامه - - یزد

 1 - 1 - سیستان و بلوچستان

 4 - - - شاهد

 - - 3 - کرمان

 5 - - - گیالن

 4 - - - رفسنجان

 - - 1 - کتابخانه ملی

 - - 2 - کتابخانه مجلس

 1 - 1 - هنر نیشابور

هاي قوچان فناوري  - 1 - - 

 4 - - - شهید بهشتی

 تبریز
یک پایان 

 نامه
- - - 

 39 - 19 6 جمع
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 1394): گزارش عملکرد تامین مدرك از طریق قراردادهاي سازمانی در سال 13( جدول شماره

 نام موسسه یا دانشگاه
 مقاله کتاب

 کتاب التین کتاب فارسی مقاالت التین مقاالت فارسی

 - - 5 18 آموزش عالی توس

 - - 5 - پژوهشگاه تربیت بدنی

 - - 5 2 موسسه حکمت رضوي

 - - 15 1 موسسه خاوران

 - - 3 - خردگرایان مطهر

 - - 3 3 سازمان زمین شناسی

 - - 24 5 اشراق

 - - 12 2 اقبال

 - - 46 2 تابران

 - - 2 3 شاندیز

 - - 24 - عطار

 - - - 12 خیام

 5 - - 12 کاویان

 - - 7 - پارت الستیک

 5 - 151 60 جمع
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 اهداییهاي  بخش مجموعه
 

 
 

خود را جهت خـدمات رسـانی   هاي  فعالیت، کتابخانه شخصی 3 اهدایی با وجود منابع اهدا شدههاي  بخش مجموعه 
، منبـع  7000 وم اسـتاد کـاظم مـدیر شـانه چـی بـا      مرحاهدا شده هاي  این بخش منابع کتابخانه نماید. می ارائهبه مراجعین 

، تـاریخ هـاي   ایـن منـابع در زمینـه    .شـود  می ا شاملمنبع ر 6000 فرزین باو محمد حسین ، منبع 5000محدث خراسانی با 
در این بخش انجام شد وجین مجالت تکـراري   1394هایی که در سال  از جمله فعالیت .باشند می ادیانو عرفان ، اتادبی

 خدمات این بخش به شرح زیر است: مجموعه دکتر شانه چی بود.عمدهموجود در هاي  و تهیه لیست پایان نامه
 

 1394اهدایی در سال هاي  بخش مجموعههاي  فعالیت): 14( جدول شماره
 تعداد عنوان

 نفر 1650 راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان
 مورد 1200 شامل کتابهاي استفاده شده روزانه)( کردن منابع چاپی مرتب

 قفسه 107 مرتب کردن کتابهاي موجود در قفسه
 نسخه200 دث خراسانی)م( ثبت کتب اهدایی

 نسخه 1370 مجموعه محقق محدث خراسانی) جهت فهرست نویسی( ارسال منابع
منابع اطالعاتی کردن  چک( ها از خدمات فنی شامل برگشت فعالیت

 ..... شماره ثبت در سیستم).لیبل و -نویسی از نظر فهرست
 نسخه1370

 1 تهیه بروشور فعالیت کاري مجموعه
 یک ماه همکاري در شلف خوانی بخش نشریات

 عنوان 200 مجموعه استاد شانه چیهاي  تهیه لیست پایان نامه
 نسخه 210بیش از  وجین مجالت تکراري مجموعه استاد شانه چی

 

 

میز مشاوره خدمات  تهیه لیستی از کتابهاي نفیس مجموعه و، نسبت به تهیه زندگینامه اهدا کنندگان کتاباین بخش 
 نیز همکاري داشته است.
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 رسانی بخش اطالع
 

   
با هدف شناسایی نیازهاي جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان به منـابع  رسانی  اطالع بخش

ویـژه ایـن   هـاي   فعالیـت از  .نمایـد  مـی  دانشگاه ارائه خـدمات شی اطالعاتی به منظور پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوه
بـه ایـن    پـاد) ( انتقال مدیریت پایگاه اشتراك دانش دانشگاه، رونمایی از سایت کتابخانهبه  توان می 1394در سال بخش 
سـریع و آسـان بـا    فعال سازي سامانه پیام کوتاه اشاره نمود که ارتباط و  از طریق تلگرامرسانی  اطالع ایجاد کانال، بخش

 :باشد می این بخش به شرح زیردیگر دمات خ .مهیا نموده است کاربران دانشگاه را
 

 1394در سال  بخش اطالع رسانیهاي  فعالیت): 15( جدول شماره
 تعداد عنوان

 1328 دانلود مقاالت التین

 677356 دانلود خودکار مقاالت التین از پاد

 2117 پایگاههادانلود مقاالت فارسی از 

 265 مقاالت سیویلیکا دانلود

 42383 دانلود خودکار مقاالت سیویلیکا از پاد

 63 کتاب التیندانلود 

 13 الکترونیکی از پایگاههايپایان نامه دانلود 

 46 سفارش مقاله التین

 20 سفارش کتاب التین

 14 سفارش استاندارد

 38 اساتید)( مقاالت مقاالت از سیستم سدفتهیه 

 28 ارسال خبرنامه الکترونیکی

 4 ارسال پیام از سیستم سدف
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 تعداد عنوان

 موضوع 7پیامک در  13307 ارسال پیام از سامانه پیام کوتاه

 عنوان خبر و راهنما 170 آگاهی رسانی از کانال تلگرام

 مورد 23 تهیه راهنما

 مورد 150 هاي منابع اطالعاتی راهنماهاي موضوعیبررسی سایت

 مورد 84 پاسخگویی به پرسشهاي متداول سایت کتابخانه

نحوه استفاده از  روش جستجو، آموزش فردي به دانشجویان در زمینه

 (با تعیین وقت قبلی) پایگاه ها،سامانه هاو...
 مورد 13

 368 پاسخگویی از طریق ایمیل

 32 شرکت در جلسات 

 16 مشارکت در تدریس کالسهاي آموزشی

 مورد به صورت رسمی 50 بازدیدکنندگانپذیرش 

 
 امور مربوط به مدیریت مقاالت سیستم ساعد و پاسارگارد): 16( جدول شماره

 تعداد عنوان

 نفر94 کارمند و هیات علمی-کارشناسی-ارشد -سازي عضویت در سامانه پاسارگاد در مقاطع دکتري فعال

سیستم ساعد در مقاطع  مقاالت درتکمیل و حذف رکوردهاي اضافی سیستم مدیریت ، اصالح

 کارمند و هیات علمی-کارشناسی-ارشد -دکتري
 عنوان2135

 

 امور مربوط به مدیریت سامانه پاد): 17( جدول شماره
 تعداد عنوان

 مورد 312 کاربران پادهاي  پاسخگویی به نامه

 مورد172 سامانه پادهاي  پاسخگویی پرسش

 مورد 402 بررسی گزارش تخلف

 مورد 5500 کارمند و هیات علمی-کارشناسی-ارشد -سازي عضویت در سامانه پاد در مقاطع دکتري فعال

هاي  موارد استفاده و گزارش، دسترسی، تعداد اعضا به تفکیک، آماري پادهاي  تهیه گزارش

 سیویلیکا، آماري
 گزارش 60

 مورد 663 پاسخگویی در صورت نیاز وها  اطالعیه، ها نشانک، سایر موارد، ها فعالیت، ها بررسی پادنوشت

 خبر16 ارسال خبر به پاد

 فایل 76 استانداردها خریداري شده طی سال جاري، آپلود فایل کتاب مقاله فارسی و التین

 دسترسی) 13سازمان (  3 ایجاد عضویت سازمانی در سامانه پاد
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 امور مربوط به مدیریت وب سایت): 18( جدول شماره
 تعداد عنوان

 خبر 23 ایجاد و درج خبر
 صفحه 622 رسانی صفحات تصحیح و بروز، ایجاد

 مورد 4 ایجاد وتصحیح منوهاي آبشاري و تصویري
 مجموعه18 ها و دسته بنديها  ایجاد مجموعه

 مورد 4 ها ها و ماژول پالگین، سازي کامپوننتها بررسی و پیگیري فعال، درخواست
اتوماسیون ، سایت از طریق مدیریت کاردرخواست تغییرات کدگذاري روي 

 اداري و تلفنی
 مورد 43

 تصویر 312 ها و تولید تصاویر انیمیشن براي سایت ویرایش تصاویر و عکس

 جلسه 7 تنظیم و مدیریت جلسات تیم طراحی وب سایت

 
 این بخش به قرار زیر است:هاي  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 

 زپایگاههاي استناديااز شبکه هاي وایرلس وخوابگاهی براي استفاده  اشکالگزارش درخواست رفع  •
 و انجام درخواستها  تکاالاشرفع  پیگیري و  بررسی سیستمهاي بخش از لحاظ برنامه ها، امکانات، درایوها •
 مورد) 50اساتید ( h-indexاستخراج تعداد مقاالت و  •

 ن سازمانیي بروقراردادهابه مراجعان همکاري در پاسخگویی  •
 منابع اسکن شده کتابخانه هايفایلهمکاري در ایجاد  •
 اعضا در سامانه پادرفع اشکال دسترسی  •
 بخش اطالع رسانیبروشور گزارش ها و تهیه و تدوین  •

 به منظور تامین محتواي سیویلیکا در پادپیگیري  •

 مرکز کامپیوتر براي آپلود فایلدسته بندي منابع خریداري شده، طی سالهاي گذشته، ارسال منابع و فایلها  •

 بررسی و پیگیري طرح تاکسونومی مدیریت منابع کتابخانه  •

 بررسی طرح پژوهشی پیاده سازي الگوي راهنمایی پژوهش در سایت  •

 تدوین و پیگیري طرح یکپارچه سازي جستجوي منابع اطالعاتی دانشگاه فردوسی •

 و عملکردبررسی سه پایگاه آزمایشی به منظور ارزیابی محتوا  •

مشاوره به دانشگاه هاي خارج از دانشگاه فردوسی در زمینه تهیه منابع اطالعاتی، پایگاه هاي اطالعاتی، علم  •
 سنجی ، سرفصلهاي مربوط به مهارتهاي سواد اطالعاتی و ...

 جلسه کمیته تخصصی محتوي سازي سایت کتابخانه 4برگزاري   •
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 )خدمات فنی( سازماندهی منابعبخش 
 

 
 

عربی و کتب التین  سازماندهی کلیه کتب فارسی،ویسی و ن انجام امور مربوط به فهرست سازماندهی منابعبخش 

عنوان کتاب  18241تعداد  1394. در سال را به عهده داردهاي دانشگاه  (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و ...) کتابخانه

 باشد. عنوان التین می 1382فارسی و  16859نویسی شده است که تعداد  فهرست

و به روزرسانی اطالعات پایگاه هاي کتابشناختی است که در طی سال هاي بخش فنی اصالح  عالیتجمله فاز 

عنوان از مرکز مشاوره  49اهدایی و تعداد عنوان کتاب از مجموعه هاي  1000عنوان کتاب مرجع و  872تعداد  1394

 در سیستم اصالح گردیده است. 

آماده چاپ، یکی دیگر از خدمات این  بودن فهرستنویسی پیش از انتشار براي کلیه کتابهاي با توجه به الزامی

 1394باشد که در سال  کتابهاي آماده به چاپ انتشارات دانشگاه فردوسی می نویسی بخش انجام امور مربوط به فهرست

 باشد.  عنوان می 17تعداد 

از جمله کارهاي دیگر انجام شده در این بخش، بارکددار نمودن کتابهاي صحافی در سیستم و انجام امور 

عنوان کتاب صحافی در این بخش کار شده و به بخش  824باشد. که تعداد  سازي آنها از جمله چشباندن لیبل می آماده

 امانت تحویل داده شده است. 

 

 



21 

 1394بخش خدمات فنی در سال کتب فهرست نویسی شده در آمار ): 19جدول شماره (

 "عنوان"التین  "عنوان"فارسی  دانشکده ردیف

 - 2009 الهیات 1

 372 2989 ادبیات 2

 37 675 علوم تربیتی 3

 - 170 مرکز مشاوره 4

 573 7927 کتابخانه مرکزي 5

 - 300 هاي اهدایی مجموعه 6

 - 17 پیش از انتشار 7

 400 472 هاي بخش مرجع اشکالی 8

 - 2300 اهدایی هاي مجموعه اشکالی 9

 1382 16859 جمع کل 

 
 هاي این بخش به قرار زیر است: سایر فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده 

 رفع اشکال مربوط به کتابها و سیستم به صورت تلفنی و مذاکره شفاهی با واحدها و کتابخانه مرکزي •
یی و چگـونگی فهرسـت نویسـی و    هـاي خـارج از دانشـگاه بـراي آشـنا      همکاري و راهنمایی و مشاوره با سازمان •
 ها سازي کتابخانهآماده
 .و تحویل سریع کتابهایی که ضروري بوده و در همان لحظه مورد نیاز مراجعه کننده بوده است آماده سازي •

 نفر 15 ،آموزش کارورزان •

 پرینت بارکد فارسی و التین •
 رسانی اطالعات مربوط به بخش پایان نامه ها در صفحه خانگی سایت کتابخانه  به روز •
 همکاري در میز مشاوره و کتابدار راهنما •
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  سفارشاتخش ب
 

 
 
 

اسـتاندارد و...  ، اطالعـاتی هـاي   پایگـاه ، نشریه، بخش سفارشات با هدف تهیه و تامین نیازهاي اطالعاتی شامل کتاب
شد. از اي  هریال صرف خرید منابع کتابخان 6،439،971،719مبلغ  1394در سال  نماید. می براي جامعه دانشگاهی فعالیت

ریال اعتبار خرید از بیست و هشـتمین نمایشـگاه بـین المللـی     2،000،000،000جذب بودجه ، ویژه این بخشهاي  فعالیت
گزاري دوازدهمین نمایشگاه کتب تخصصی التین دانشگاهی و نمایشگاه کتب فارسی هفته پـژوهش در  بر، کتاب تهران

 و کتابخانه مرکزي بود. اهم خدمات این بخش به شرح زیر است:رسانی  اطالع مرکز
 

 1394بخش سفارشات در سال هاي  فعالیت): 20( جدول شماره

 نوع زبان نوع منبع اطالعاتی
 روش تهیه

 شده هزینه ریالی صرف
 اهدایی خریداري

 3،820،000،000 2668 4510 فارسی و التین کتاب

 عنوان)( نشریات
 32،153،000 168 58 فارسی
 176،200،000 217 107 التین

 اطالعاتیهاي  پایگاه
 116،500،000 - 2 فارسی

 2،295،118،719 - - *التین

 نسخه)( منابع وجین شده
 - - - فارسی
 - - - التین

 - 1500 - فارسی و التین نسخه)( منابع اهدا شده به مراکز مختلف
 

 بـه صـورت دقیـق    ها امکان بیان تعداد پایگاه هاي زیادي را فراهم کرده است اینکه کارگزار امکان دسترسی به پایگاهبا توجه به * 
 .باشد میسر نمی
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 این بخش به قرار زیر است:هاي  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 
  تمدید اشتراك مجالت خریداري فارسی •

 پیگیري ارسال مجالت اهدایی •

 میالدي به صورت الکترونیکی 2015التین تهیه مجالت  •

 در این خصوصرسانی  اطالع قراردادن فایل مجالت الکترونیکی در پاد و •

 نما متن و.....، فارسی مگ ایرانهاي  تمدید اشتراك پایگاه •

 وارد کردن اطالعات نشریات فارسی و التین در پایگاه نشریات سیماد  روز آمد نمودن و •

 منابع مخزن امانت و ارسال جهت خروج از اموال و ثبت در پایگاه سیمادتهیه صورتجلسه وجین  •

 خرید کتاب از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مدیریت ستاد خرید  •

 خرید کتاب از سطح شهر •

 خرید کتابهاي  مدیریت و استفاده از سیستم ثبت سفارشات جهت دریافت سفارش •

 سفارش خرید کتاب از طریق سیستم ثبت سفارش دریافت و پی گیري روزانه •

 ها اهدایی رسیده و انتخاب درصورت نیاز و همچنین اهداي منابع اضافی کتابخانه به سایرکتابخانههاي  بررسی کتاب •

 با توجه به شاخص ها  تخصیص اعتبار خرید کتاب و مشخص کردن سهمیه خرید دانشکده •

 قبض انبار و ثبت و ارسال به بخش فنی، ایی شامل مهر زدنخریداري شده و اهدهاي  آماده سازي کتاب •

 الکترونیکی در پاد هاي  تهیه کتابهاي الکترونیکی درخواستی و قرار دادن فایل •

 وارد کردن اطالعات نشریات الکترونیکی در پایگاه نشریات سیماد و مشخص کردن الکترونیکی بودن آنها؛ •

 پی گیري تمدید عضویت کتابخانه در ایفال  •

 اهدا کتاب رایگانحراج و برگزاري نمایشگاه  •

  و خرید منابع آنهااي  هدانشکدهاي  پی گیري سفارشات خرید کتابخانه •
 همکاري در خدمات میز مشاوره •

 نفر) 5( آموزش کارورزان •
 در صفحه خانگی سایت کتابخانه سفارشات رسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز •
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 بخش ارتباطات و آموزش 

   
بخش ارتباطات و آموزش با هدف  ارائه برنامه هاي آموزشی به منظور حفظ، اشاعه و ارتقا دانش  جامعه دانشگاهی و 

 ائه نموده است:ایجاد ارتباط و تعامل فعالیتهاي خود را به شرح زیر ار

 1394بازدیدکنندگان  از کتابخانه در سال ): 21جدول شماره (

 تعداد عنوان

 نفر118 بازدیدکنندگان خارجی

 نفر1278 بازدیدکنندگان دانش آموزي

 نفر108 بازدیدکنندگان دانشجوئی

 نفر 83 سازمان ها و نهادها

 نفر 1578 جمع کل

 

بازدید کتابدارن دانشگاه فردوسی ):22جدول شماره (  

 تعداد عنوان

 نفر12 هاي جهاد دانشگاهی بازدید از پژوهشکده 
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1394کارگاههاي آموزشی برگزار شده در سال  ):23جدول شماره (  

 تعداد عنوان

جلسات معارفه دانشجویان ورودي جدید با 

 مرکز اطالع اطالع رسانی و خدمات آن

هاي (الهیات،علوم،کشاورزي، نشکدهجلسه مربوط به دا 8

علوم ریاضی، معماري، علوم اداري و اقتصاد، منابع 

 نفر 94طبیعی و ادبیات) تعداد 

 نفر) 399مورد ( 16 تورهاي آموزشی برگزار شده

 نفر) 215جلسه ( 33عنوان کارگاه/ 11 آموزشی ویژه کارکنانهاي کارگاه

 نفر) 909جلسه ( 42عنوان کارگاه/ 14 ویژه دانشجویانهاي آموزشی کارگاه

 نفر) 206ساعت ( 84عنوان کارگاه / 11 هاي آموزشی ویژه اعضاي هیئت علمیکارگاه

 سخنرانی 3 هاي علمی کتابخانه سخنرانی

 

 عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت هاي این بخش به قرار زیر است:

 )  14/9/94(تا تاریخ  هماهنگی و زمان بندي مربوط به میز مشاوره •
و ارسال جهت انعکاس در سایت روابط عمومی/  کتابخانه و بخش آموزش تهیه اخبار و گزارشها و رویدادهاي •

 / لیزنا  معاونت فرهنگی و مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي

  جلسه ) 6(جلسات کمیته آموزش  برگزاري •
 مربوطه با نمایندگان گروههاي آموزشی تبرقراري ارتباط و انجام مکاتبا •

هاي آموزشی دانشکده مهندسی جهت بازدید از کتابخانه (چهار گروه آموزشی مهندسی صنایع ، دعوت از گروه •
 شیمی، برق و مکانیک ) 

  همکاري در هماهنگی و برگزاري نشست هاي علمی •
، ی، انتخاب مدرس، اخذ مجوز انجام هماهنگی هاي الزم جهت برگزاري کالسهاي آموزشی ( نیاز سنج •

  ...) پرداخت حق التدریس و 
 مخاطبان یمقطع يازهاین و مدت بلند و مدت کوتاه اهداف ، گرفته صورت يزیر برنامه اساس بر یآموزش میتقو هیته •

  شده برگزار يآموزشها يها نامهیگواه صدور و یآموزش يها دوره ياجرا بر نظارت •
 نقاط نییتع منظور به شده نییتع يها شاخص اساس بر شده برگزار یآموزش يها دوره یبخش اثر نییتع و یابیارز •

  آموزش ندیفرآ عملکرد بهبود و قوت و ضعف
  از طریق سایت یا ارئه فایل . مخاطبان به آن ارئه و یآموزش اتیمحتو و يآورجمع •
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  یخارج و یداخل يها رسانه ، هایخبرگزار د،یجرا با میمستق ارتباط •
 به مربوط اتیمحتو هیته در يهمکار و تیسا يرو در ارتباطات و آموزش بخش يها گزارش و اخبار دادن قرار •

 )آموزش بخش( کتابخانه تیسا
 رهیغ و ژهیو يها شیهما پژوهش هفته ، کتاب هفته رینظ خاص ايه برنامه يبرگزار در مشارکت •
دانشکده ها و سایر بخشهاي مورد نیاز در دانشگاه بویژه برقراري ارتباط با سایر بخشهاي کتابخانه /کتابخانه هاي  •

 طرح و برنامه
    انهیسال و یفصل ، يمورد بصورت بخش يتهایفعال به مربوط يگزارشها ارائه و هیته •

 شرکت در مراسم نمایشگاه ورودي هاي جدید (با غرفه کتابخانه مرکزي) •

 انجمن کتابداري و اطالع رسانی شاخه خراسان) همایش تخصصی کتابداري (با همکاري 2مشارکت در برگزاري  •

 پیگیري امکانات سخت افزار و نرم افزار و نیاز مندیهاي مربوط به کارگاه آموزشی . •

الیف آموزشی به بخش پاسخگویی به مراجعین و دانشجویانی که براي کارورزي یا تهیه آمار و گزارشها یا تک •
 .مراجعه دارند

 در صفحه خانگی سایت کتابخانه پایان نامه ها رسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز •
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 اي  هبخش پشتیبانی رایان
 

 
 

ســرورهاي پشــتیبانی از، شــبکه کــامپیوتري دانشــگاههــاي  ایــن بخــش بــا هــدف طراحــی و پشــتیبانی از زیــر ســاخت
کارمندان و ایجاد بستر مناسـب جهـت اسـتفاده کـاربران و مـراجعین محتـرم از       اي  هانجام خدمات فنی رایان، اي کتابخانه

 .پردازد می .. به ارائه خدمات.نامه وجستجوي مقاله و کتاب و پایان، وایرلس، امکانات الکترونیکی از قبیل اینترنت
 باشد: می به شرح زیر 1394سال  دراي  هبخش پشتیبانی رایانهاي  فعالیت

 سخت افزار و شبکه همکاران و ساختمان ، رفع مشکالت نرم افزار •

 ارتقاء نرم افزاري و سخت افزاري سیستهاي همکاران •

 راهنمایی دانشجویان و مراجعه کنندگان جهت اتصال گوشی یا لب تاپ به وایرلس و وي پی ان و رفع مشکالت احتمالی •

 تعمیراتی و ارسال و پیگیري آنها جهت تعمیر و بازگشت هرچه سریعتربررسی موارد  •

 پاسخگویی تلفنی به سواالت دانشجویان و همکاران کتابخانه و واحدها و راهنمایی آنها •

 ...دیتا و، نما متن، نمایه، آنتی ویروس، جستجو، بررسی و رفع مشکالت احتمالی و قطعی سرورهاي امانت •

و نظم دهی بـه آنهـا و    vlanتنظیمات الزم جهت تغییر  ها بر روي کلیه کامپیوترها و انجامIpسامان دهی و تغییر  •
 و پرینترهاي موجود در بخشها ها  به اشتراك گذاري مجدد سیستم

 الزم با مرکز فاوا جهت افزایش نود شبکه و انتقال کارگاه از ساختمان قدیم به ساختمان مرکزي.هاي  انجام هماهنگی •

 ها. به مسئولین بخش هاي کتابخانه و پیگیري و تحویل براي کلیه بخش vpnمرکز فاوا جهت تخصیص  است بهارسال درخو •
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عدد  20هاي قدیمی موجود جهت ارتقاء و بهره برداري در صورت امکان و اسقاط حدود  بررسی وضعیت سیستم •
 قدیمی.هاي  از کیس

 کارشناسان رایانه ي واحدهاهاي مرکز کامپیوتر براي  شرکت در جلسات و کالس •

سرکشی به کتابخانه قدیم جهت بررسی و رفع نقص سیستمهاي کارگاه آموزشی و سایت خواهران و برادران در  •
 زمان عدم حضور مسئولین سایت.

نصب وینـدوز و تمـامی نـرم افزارهـاي     ( به ویندوز سون XPداراي ویندوز هاي  ارتقاء و تغییر سیستم عامل رایانه •
 ها). نیاز روي سیستممورد 

 .10به نسخه  6نسخه  هاي داراي کسپراسکی کلیه سیستمهاي  ارتقاء و بروز رسانی آنتی ویروس •
دانشجویی و جستجو بنا به درخواسـت  ، هاي کارمندي بررسی سخت افزاري و ارائه گزارش وضعیت کلیه سیستم •

سیسـتم موافقـت شـد کـه بـه       20با خرید ( د امکان.هاي قدیمی و ارتقا سیستمها در ح مرکز فاوا جهت غربالگري سیستم
 .سیستم خریداري گردید) 10علت کسري بودجه 

هاي سالن رایانه دانشجویان و درخواست و پیگیـري جهـت خریـد     ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري کلیه سیستم •
 سیستم جدید. 20

جهـت جلـوگیري از قطـع    ( سـرور و کولر جدیـد در اتـاق    upsو کولر اتاق سرور و نصب  UPSپیگیري نقص  •
 دهی در هنگام قطعی برق).شدن سرویس

هـا و   و انجـام همـاهنگی  سته نرم افزاري نور شامل نرم افزارهاي تخصصـی مرکـز علـوم تحقیقـات اسـالمی      تهیه ب •
 گیریهاي الزم با مرکز جهت اختصاص سرور مورد نیاز و نصب و راه اندازي آن جهت اسـتفاده دانشـگاهیان از کلیـه    پی

 مراکز داخل پردیس دانشگاه وها  دانشکده
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 کتابخانه هاي  فعالیتسایر 
 :در کتابخانه انجام گرفت 1394زیر در سال هاي  فعالیتعالوه بر موارد فوق 

 تهیه و نصب راهنماي طبقات کتابخانه در سالن همکف •

 زیبا سازي فضاي کتابخانه  •

 و مهارتهاي اطالع یابیرسانی  هاي اطالع شماره نشریه الکترونیکی تازه 2انتشار  •

 اهدا کتاب رایگان) ( اندیشه در دانشکده علوم تربیتیهمکاري در اجراي طرح اهدا  •

 راهنماهاي تابلو و نصب تهیه •

 کتابخانه کمیته اداري جلسه  12برگزاري •

 نتقال کتابخانه نابینایان به ساختمان جنب سالن مطالعه و رایانه ا •

 در طبقه همکفاي  هایجاد موزه از وسایل قدیمی کتابخان •

 کتابخانه در فضاي ورودي  رسانی اطالع جهت LCDنصب •

 در نمایشگاه هفته پژوهش استانشرکت  •

 شاخه خراسان رسانی  اطالع انتخابات هیئت مدیره جدید انجمن کتابداري وبرگزاري همکاري در  •

 شاخه خراسانرسانی  اطالع با انجمن کتابداري و "بزرگداشت بانو پوري سلطانی"همایش همکاري در برگزاري   •

 :سخنرانی علمی به شرح زیر سهبرگزاري  •
محمـد صـال    دکتـر سـخنران:   "چرا فرار را بر قرار ترجیح داندن: آسیب شناسی و بیان چالشـهاي نشـر مجـالت   " -1

 مصلحیان

 :رانسـخن  "راهبـردي دانشـگاه  هـاي   دانشگاهی: پشـتیبانی از برنامـه  هاي  رویکردهاي جدید در خدمات کتابخانه" -2
 دکتر رحمت اهللا فتاحی

 سخنران: مهندس حسین حیدري "پیش روي کتابداران  2وب " -3
 


