
گزارش فعالیت های

زی مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرک

1398در سال 

1399فرزانه فرجامی، بهار 

نجمه رحیمی: طراح و صفحه آرا



مقدمه

بودمانافتخارومباهاتمایه.گرفتیمجشنرامشهدفردوسیدانشگاهتاسیسسالهفتادمینبرزگداشت1398سالدر

شاهدراکشورجامعدانشگاهدومینمقامبهرسیدنوپژوهشیوآموزشیهایزمینهدردانشگاهاینتالشدهههفتکه

ازاستفادهدمات،خکیفیتارتقاباتانمودتالشتوانتمامبانیزمرکزیکتابخانهورسانیاطالعمرکزراستاایندر.باشیم

درارشناسیک.برداردگامموفقیتاینجهتدرانسانیمنابعبهبودوسایت،وبمحتوایکیفیتافزایشنوین،هایفناوری

اطالعاتارائه،(Dspace)اسپیسدیبازمتنافزارنرمازاستفادهبادانشگاهدیجیتالیکتابخانهایجادخصوص

عاتی،اطالمشاورهخدماتاندازیراهالکترونیکی،صورتبهدانشگاهاینترانتسطحدرمتنتمامصورتبهپایاننامهها

جملهزانیازمورداطالعاتیپایگاههایبهدسترسیبرقراریوآموزشیمنابعتهیه،مطالعهفضاهایتوسعهوگسترش

ارتقاتابها،کمخزنفضایگسترشجملهازدیگریمواردبهتوانمیهمچنین.باشدمیرابطهایندرکتابخانهفعالیتهایی

ایجاد،کارشناسانهایفعالیتمستندسازیآموزشی،کارگاههایبرگزاریافزایشباکارکنانوکاربراناطالعاتیسواد

.نموداشاره...وسبزدانشگاهازحمایتتخصصی،هایکمیته

همتدانشگاهبزرگخانوادهبهخدماتارائهبهنسبتبخش13ومترمربع10000ازبیشفضاییداشتنباکتابخانه

.گرفتقرارتاثیرتحتنیزخدماتاینکروناویروسشیوعبعلتسالآخرماهدرکهچهاگرگماشت

اطالعاتو(1)آمارایناستامیداستشدهارائهگزارشایندر1398سالدرکتابخانهمختلفبخشهایفعالیتعملکرد

.گیردقراراستفادهموردمراجعهکنندگانآگاهیومدیرانآیندهنیازهایپیشبینیبرنامهریزی،در

ازبرخییماد،سسیستمدرکتابخانهبخشهایهمهگیریگزارشقسمتنبودنآمادهوکتابخانهسیستمتغییربهتوجهبا(1)

.شددرخواستارتباطاتواطالعاتفناوریمرکزازگزارشدرشدهارائهآماریاطالعات
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وظایف

ودانشجویانعلمی،هیئتاعضایباارتباطبرقراری

هماهنگیایجادورسانیآگاهیهدفبادانشگاهکارکنان

دانشگاهآموزشیبرنامههایمیان

سوادآموزشیهایدورهوتورهابرگزاریجهتهماهنگی

اطالعاتی

هایانجمنرسانی،اطالعمراکزوهاکتابخانهسایرباتعامل

خدماتومنابعشناساییبرایمحلیوتخصصیملی،

ارجاعیخدماتارائهبرقراریوآنهاتخصصی

وهافعالیتشناساییبرایهادانشکدهمسئوالنباتعامل

(...وپژوهشهفتهکتاب،هفتهمانند)خاصهایبرنامه

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبهجزپنجشنبههاازساعت

همکاران

دوغائیهراتیانفاطمه

(ارتباطاتوآموزشبخشمسئول)

 38806531

 Cent-education@um.ac.ir

زادهرضازهرا

(ارتباطاتوآموزشبخشارشدکارشناس)

 38806543

 Z-rezazadeh@um.ac.ir

بخش ارتباطات و آموزش
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بخش ارتباطات  و آموزش

ایجادودانشگاهیجامعهدانشارتقاواشاعهحفظ،منظوربهآموزشیبرنامههایارائههدفباارتباطاتوآموزشبخش

برایالزمپیگیری1398سالدربخشاینویژهفعالیتهایجملهاز.کندمیارائهراخودفعالیتهایتعامل،وارتباط

شدهامانجآموزشیخدماتبهینهارائهجهتنیازموردامکاناتوتجهیزاتوابزارسایروشورااتاقوآموزشیکارگاهتجهیز

تهیهوآنانتخصصیمهارتهایافزایشوارتقاءجهتهمکارانتخصصیآموزشهایبرایالزمهماهنگیهایانجامبود،

ازبیشمیزبانی98سالدرآموزشبخششد،انجامراستاهمیندرنیزاطالعاتینیازهایبامتناسبعلمیمحتواهای

:تاسگردیدهاشارهفعالیتهاازهاییبخشبهادامهدر.داشتبرعهدهرابینالمللیوملیسطحدربازدیدکننده728

1398بازدیدکنندگان از کتابخانه در سال (: 1)شماره جدول 

تعداد باردیدکننده ها دفعات بازدیدعنوان

16269بازدیدکنندگان خارجی

11431بازدیدکنندگان دانش آموزی

118بازدیدکنندگان دانشجوئی

310سازمان ها و نهادها

31728جمع

1398در سال ( 1)کارگاهها و تورهای آموزشی برگزار شده (: 2)جدول شماره 

ازبخشی...وبازدیدها،آموزشیکارگاههایجملهازفعالیتهاازبرخیشدنکنسلو98سالپایانیماهدرکروناشیوععلتبهمتاسفانه.1
.گرفتقرارتاثیرتحتبخشفعالیتهای

شرکت کنندگانساعتتعدادعنوان
816352تور های آموزشی

با مجوز معاونت طرح و )های آموزشی کارکنان کارگاه
(  برنامه

33482

بدون مجوز و با تشخیص)کارگاههای آموزشی کارکنان 
( کتابخانه

78164

1406ساعت146جلسهآموزشی71های آموزشی دانشجویانکارگاه
1224264علمیهای آموزشی اعضای هیئت کارگاه

1122249نشست های علمی برگزار شده
1123232417جمع
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عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت های این بخش به قرار زیر است:

ونیزهماهنگیهایالزمبرایارسالاطالعاتبرایسامانه98دانشکدهدرمهر9شرکتدرمعارفهدانشجویانورودیجدیددر
دانشجویانورودیجدید

باغرفهایویژهوحضوریفعالوپررنگ98شرکتدرنمایشگاهویژهدانشجویانورودیمهر

،تهیهفیلم،فایلهایصوتیوبارگزاریاسالیدهایآموزشیدرصفحهخانگیکتابخانهجهتبهرهبرداریبیشتر

وپیگیریجهتاجراییشدنتصمیماتومصوباتمربوطه(جلسه7)برگزاریجلساتکمیتهآموزش

وپیگیریجهتاجراییشدنتصمیماتومصوباتمربوطه(جلسه6)برگزاریجلساتکمیتهانتشارات

(موردگواهینامه146)نظارتبراجرایدورههایآموزشیوصدورگواهینامههایمربوطهوتحویل

مشارکتدربرگزاریبرنامههایینظیرهفتهپژوهشوهمایشهایتخصصی

مشارکتدربرنامهریزیواجرایمراسمروزکتابداروسایرمناسبتها

انتخابمدرس/انجامهماهنگیهایالزموهمکاریبامعاونتطرحوبرنامهبرایبرگزاریکالسهایآموزشینظیرنیازسنجی/
برایاعضایهیاتعلمیوکارشناسان/....اخذمجوز

همکاریباانجمنکتابداریواطالعرسانیشاخهخراساندربرگزاریدورههایآموزشیبامشارکتکتابخانه

انشگاهودرتهیهاخباروگزارشهایمربوطبهرویدادهایکتابخانهوانعکاسدرسایتکتابخانه،کانالتلگرامیکتابخانه،سایتد
صورتلزومازطریقرسانهخبریلیزنا

جلسهازسلسلهجلساتهماندیشیکتاب18هماهنگیدرخصوصبرگزاری

اتودانشکدههابرایانجامهماهنگیهایالزمدرخصوصفعالیتهایبخشارتباط/برقراریارتباطباسایربخشهایکتابخانه
آموزش

پیگیریبرایانجامترجمهوتکثیربروشورهایکلیوبخشها

تهیهوارائهگزارشهایآماری

آموزشکارورزانرشتهکتابداری

بهروزرسانیاطالعاتمربوطبهبخشارتباطاتوآموزشدرصفحهخانگیسایتکتابخانه

همکاریبهمنظوربروزرسانیاطالعاتکتابخانهدرسایتروابطعمومیدانشگاهفردوسی

نسخبخشاز)ازکتابخانهمرکزیآستانقدس98هماهنگیوانجامامورمربوطبهبازدیدکتابداراندانشگاه،اینبازدیددرسال
نفراز26دردومرحلهباحضور)وکتابخانهمرکزینهادکتابخانههایعمومیامامخمینی(نفرازکتابداران30خطیباحضور

.بعملآمد(کتابدران

بخش ارتباطات  و آموزش
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وظایف

اطالعاتیهایپایگاهومنابعجاریرسانیاطالع

تخصصی

گاهپایومنابعبهدستیابینحوهباکاربرانآموزش

اطالعاتیهای

وموضوعیجستجوهایمنظوربهمراجعانراهنمایی

ایکلیدواژه

کاربرانالکترونیکیوتلفنیسواالتبهپاسخگویی

در(الکترونیکی)مختلفاطالعاتیمنابعشناسایی

مختلفهایگروهاساسبرموضوعیهایشاخه

دانشگاهدرآموزشی

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبهجزپنجشنبههاازساعت

همکاران

گورجیصادقیشهربانو

(سایتمدیرورسانیاطالعبخشمسئول)

 38806533

 Sh-sad@um.ac.ir

فردرینفیسه

(رسانیاطالعبخشارشدکارشناس)

 38806533

 Z-rezazadeh@um.ac.ir

رحیمینجمه

(رسانیاطالعبخشارشدکارشناس)

 38806574

 njrh1365@gmail.com

بخش اطالع رسانی
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بخش اطالع رسانی

بهانآسوسریعدسترسیامکانکردنفراهمودانشگاهیجامعهنیازهایشناساییهدفبااطالعرسانیبخش

هجملاز.مینمایدخدماتارائهدانشگاهپژوهشیوآموزشیاهدافازپشتیبانیمنظوربهاطالعاتیمنابع

افزارنرمازتفادهاسبادانشگاهدیجیتالیکتابخانهاندازیراهامورپیگیریبهتوانمیبخشاینویژهفعالیتعای

:میباشدزیرشرحبه1398سالدربخشاینفعالیتهای.نموداشاره(Dspace)اسپیسدیبازمتن

1398فعالیتهای بخش اطالع رسانی در سال (: 3)جدول شماره 

تعدادعنوان

230دانلود مقاالت التین 

80944دانلود خودکار مقاالت التین از پاد

147دانلود مقاالت فارسی

38دانلود مقاالت سیویلیکا

210507دانلود خودکار مقاالت سیویلیکا از پاد

18دانلود کتاب التین

68دانلود پایان نامه الکترونیکی

8سفارش مقاله التین

12سفارش کتاب التین

3سفارش استاندارد

2(مقاالت اساتید) تهیه مقاالت از سیستم سدف

8ارسال خبرنامه الکترونیکی

درموضوعاتمختلف190000ارسال پیام از سامانه پیام کوتاه

باردرروز2بهطورمیانگینآگاهی رسانی از کانال تلگرام و اینستاگرام

1تهیه راهنما

83بررسی سایتهای منابع اطالعاتی راهنماهای موضوعی

35پاسخگویی به پرسشهای متداول سایت کتابخانه

... اوآموزش فردی به دانشجویان در زمینه روش جستجو، نحوه استفاده از پایگاه ها،سامانه ه 

(با تعیین وقت قبلی)

باردرماه4بهطورمتوسط

98پاسخگویی از طریق ای میل

42شرکت در جلسات

14مشارکت در تدریس کالس های آموزشی
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امور مربوط به مدیریت مقاالت سیستم ساعد و پاسارگارد(: 4)جدول شماره 

تعدادعنوان

اصالح، تکمیل و حذف رکوردهای اضافی سیستم 
-ریمدیریت مقاالت در  سیستم ساعد در مقاطع دکت

کارمند و هیات علمی-کارشناسی-ارشد

400

تعدادعنوان

18پاسخگویی به نامه های کاربران پاد

18بررسی گزارش تخلف

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

سیویلیکا

3

2ارسال خبر به پاد

امور مربوط به مدیریت سامانه پاد(: 5)جدول شماره 

بخش اطالع رسانی
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تعدادعنوان
75ایجاد و درج خبر

62ایجاد، تصحیح و بروز رسانی صفحات 
15ایجاد وتصحیح منوهای آبشاری و تصویری

3ایجاد مجموعه ها و دسته بندی ها
گین درخواست، بررسی و پیگیری فعال سازی کامپوننت ها، پال

ها و ماژول ها
12

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

83

4تنظیم و مدیریت جلسات تیم طراحی وب سایت

تعدادعنوان
13981طراحی گزارش عملکرد کتابخانه 

10طراحی بروشور بخش های کتابخانه 
14پوستر کارگاه ها و سخنرانی ها

1طراحی راهنماها و اطالعیه ها مورد استفاده در کتابخانه
1طراحی استند بخش مرجع

7اسالیدر وب سایت
اینفوگرافی30پوستر،1استند،2طراحی برنامه هفته پژوهش
1پوستر و بنر نمایشگاه کتاب

2پوستر حراج کتاب
1طراحی تیزر کتابخانه به صورت فیلم

1طراح اینفوگرافی راهنمای استفاده از پایان نامه ها
43(بخش آموزش)پوستر کارگاه های آموزشی 

مورد30تصویر برداری از کارکنان جهت درج در وب سایت
جلسه5شرفتهبرگزاری کارگاه آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پی
جلسه2برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سایت با وردپرس

39درج اطالعیه ها و اخبار به صورت روزانه
مورد10پیگیری اشکاالت نرم افزاری 

انجام امور مربوط به تلویزیون های اطالع رسانی در البی کتابخانه(: 8)جدول شماره 

امور مربوط به مدیریت وب سایت(: 6)جدول شماره 

انجام امور طراحی و گرافیکی(: 7)جدول شماره 

بخش اطالع رسانی
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:عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت های این بخش به قرار زیر است

ابررسیسیستمهایبخشازلحاظبرنامهها،امکانات،درایوهاوپیگیریرفعاشکاالتوانجامدرخواسته

همکاریدرپاسخگوییبهمراجعانقراردادهایبرونسازمانی

رفعاشکالدسترسیاعضادرسامانهپاد

بررسیپادنوشتها،فعالیتها،سایرموارد،نشانکها،اطالعیههاوپاسخگوییدرصورتنیاز

تهیهوتدوینگزارشهاوبروشوربخشاطالعرسانی

پیگیریبهمنظورتامینمحتوایسیویلیکادرپاد

ایجادعضویتسازمانیدرسامانهپاد

تدوینطرحDspaceبهمنظورایجادکتابخانهدیجیتالیدانشگاه

بررسیپایگاههایآزمایشیبهمنظورارزیابیمحتواوعملکرد

لمسنجیمشاورهبهدانشگاههایخارجازدانشگاهفردوسیدرزمینهتهیهمنابعاطالعاتی،پایگاههایاطالعاتی،ع
...،سرفصلهایمربوطبهمهارتهایسواداطالعاتیو

نفر170:خدماتپایاننامهبهمراجعانخارجدانشگاه

انتقالکاملسایتبهتمبوتاسترپ

رفعاشکالریسپانسیوبودنصفحاتوواکنشبهموبایل

ایجادتغییراتظاهریورنگبندیبراساستمجدید

طراحیوتنظیمپایگاهمعرفیکتاب

طراحیوتنظیمپایگاهاطالعاتهمکاران

اقداماتسئوبرایDiscriptionصفحاتوبهینهسازیتصاویر404وخطای

طراحیصفحهمشاورهاطالعاتیوفرمهایمختلفآن

ایجادتغییراتدرکامپوننتکورسمثلارسالپیامکلغووکنسلکردنثبتنامو...

هتمجدیدرفعاشکاالتساختاریواجراییبرنامههایوابستهبهسایتمثلاینترفیسجستجوپسازانتقالب

راهاندازیصفحهاینستاگراموآپاراتکتابخانهوتولیدمحتوا

همکاریومشارکتدرخدماتمشاورهاطالعاتی

آموزشکارورزانرشتهکتابداری

همکاریدراموربازدیدها

بخش اطالع رسانی
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وظایف

کتاببازگشتوامانت

هاقفسهدربرگشتیکتابهاینمودنمرتبوچیدن

حسابتسویهوعضویت

اعضااطالعاتاصالح

تهیهجهتاعضانیازموردمنابعاعالمونیازسنجی

مراجعانآموزش

کتاببازیابیومنابعجستجویدرمراجعانراهنمایی

آماریهایگزارشتهیه

وجین

خوانیشلف

ساعت کار

17:45تا7:30شنبهتاچهارشنبه

11:45تا8:پنجشنبه

همکاران

(امانتبخشمسئول)برآبادیطالئیجعفرمحمد

(امانتبخشکارشناس)نگهبانکبری

(امانتبخشکارشناس)قدمگاهیزهرا

(امانتبخشکارشناس)الریمریم

(امانتبخشارشدکارشناس)آبادیصالحآزاده

(امانتبخشکتابدار)نژادعباسحسین

(مخزنبخشکتابدار)قاجارعلی

(مخزنبخشکتابدار)صالحیجالل

(مخزنبخشکتابدار)شبگردعارف

(مخزنبخشکتابدار)خروارعلیرضا

(مخزنبخشکتابدار)اللهیفیضساسان

بخش امانت
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بخش امانت

تعداد کتابکتابخانه

صحافیشدهموجودینوع

کتابالتینفارسی

کتابخانه

مرکزی

189869743641200(نسخه)غیرمرجع

148119828(نسخه)مرجع

هکتابخان

مرکزی

تعداد امانت کتاب

اعضاهیئتدانشجویانهمهاعضا
علمی

کارمندان

تعداد
عضویت

تعدادکتاب
امانترفته

دانشجویان
کارشناسی

دانشجویان
کارشناسیارشد

دانشجویان
دکتری

تعدادکتاب
امانت

تعداد
کتاب
امانت

25000949935352125877116519721600فارسی

53592153191197519353التین

وفعالبخشهایازیکیوکردهارائهخدماتاعضاازنفر700ازبیشبهحداقلروزانهکتابخانهامانتخشب

مراجعیننیازبهپاسخگوییراستایدرکارآمدنیروهایحضورباتوانستهبخشاین.میباشدکتابخانهپویای

گسترششدانجامامانتبخشدر1398سالدرکهایعمدهفعالیتهایجملهاز.برداردمؤثریگامهای

،فارسیوالیتنکتابهایمخزنظرفیتبهجدیدقفسه250افزایشوالتینمخزنبهفضامربعمتر130

خشباینروزانهفعالیتهای.بوداستفادهکمکتابهایجداسازیوقدیمیوبالاستفادهکتابهایوجین

اهم.میباشد...وشلفخوانی،کتابها،وجینمجموعهسازی،امردرهمکاریکتاب،عودتوامانتشامل

:میشودارائهزیرشرحبه1398سالدربخشاینفعالیتهای

1398سالدرمرکزیکتابخانهدرموجودکتاب هایاطالعات:(9)شمارهجدول

اطالعات بخش امانت به تفکیک دانشجویان، اعضای هیات علمی و (: 10)جدول شماره 

1398کارمندان در سال 
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بخش امانت

1398اطالعات بخش امانت برای اعضای خارج دانشگاه در سال (: 11)شماره جدول 

1398اطالعات تسویه حساب اعضا کتابخانه در سال (: 12)جدول شماره 

تعداد منابع امانت داده شدهمبدا مراجعه

90دانشگاه علوم پزشکی

95سایر مراکز

94تسویه حساب  نام واحدها
کارکنان هیاتعلمی دانشجویان

دکتری ارشد کارشناسی
77 6 492 1708 3079 مرکزی

عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت های این بخش به قرار زیر است:
(تکمیلواصالحشلفخوان)همکاریدرطراحیسیستمامانتدرنرمافزارکتابخانهایسیماد
بررسیوپاالیشاعضایدرونسازمانیغیررسمی
بررسیکارتامانتکارکنانغیررسمیدانشگاهوپیگیریکتابهایدرامانت
قفسهگردانیمخزنفارسیوالتینباتوجهبهافزایشفضا
مرتبسازیسراسریمخزنفارسیوالتین
نسخه5450دریافتکتابهایجدیدازبخشفهرستنویسی
نسخه1300شناساییورفعاشکالکتابهایمخزن
(نسخه1200)جداسازی،بستهبندیوارسالکتابهایمخدوشبهصحافی
شروعتستیشلفخوانیباسهگروه
(100)،مطالعاتزنان(117)،آزمایشگاهمرکزی(150)،معماری(300)،هرباریوم(3000)ثبتکتابهایعلومریاضی

درمجموعهها
العاتتماستشکیلجلسه،تهیهلیستوتکمیلاط)پیگیریوضعیتاعضایپرتالراکددارایرخدادفعالامانت

(وکتابهایدرامانتدرفایلاکسل
تهیهپاورپوینتودستورالعملشلفخوانیدرنرمافزارسیماد
(تهیهلیستاسنادبارکدتکراری،اسنادشمارهثبتتکراریوعنوانتکراری)پاالیشمنابعمخزن
(.تهیهلیستکتابهایدرخواستیمراجعهکنندگان)همکاریدرمجموعهسازیکتابخانه
نیازسنجیسیستمیازکتابهایپرمراجعهوپیشبینیلیستخریدمجدد
پیگیریکتابهایامانتیدارایتاخیربرایامانتبهدانشجویان
(نفر7)آموزشکارورزانرشتهکتابداری
13همکاریدراموربازدیدها



وظایف

اطالعاتپایاننامههایجدیددرسیستموتهیهثبت
آنهاپشتیباناز

روزرسانیواصالحاطالعاتپایاننامههاوطرحهادربه
آنهاسیستمومجموعهوآمادهسازی

هاسازیپایاننامهنمایه

همهر،شمارهثبت،لیبلوقفس)سازیپایاننامههاآماده
(چینی

هاامورمربوطبهبررسیپایگاهپایاننامهانجام

فهرستازگزارشهاوپایاننامههایکارشناسیتهیه
مجموعهموجوددر

امورمربوطبهمکاتباتودرخواستهایاداریوانجام
سیستمی

مراجعانغیرحضوریپاسخگویی

انامورمربوطبهشلفخوانیونیزمرتبسازیپایانجام
نامههادرقفسهها

مجموعهوهماهنگیکارکنانبخشدرانجامامورساماندهی
محوله

خدماتکارورزیبهافرادیکهازموسساتآموزشیبهارائه
.سازمانمعرفیمیشوند

ساعت کار

17:45تا7:30شنبهتاچهارشنبه

11:45تا8:پنجشنبه

همکاران

دوستنظاممحمد

(هانامهپایانبخشمسئول)

 38806550

فردذاکریفاطمه

(هانامهپایانبخشارشدکارشناس)

 38806547

ضیاییسمانه

(هانامهپایانبخشارشدکارشناس)

 38806571

شعاعیسوده

(هانامهپایانبخشارشدکارشناس)

 38806522

بخش پایان نامه ها
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بخش پایان نامه ها

وفعالبخشهایازیکیدکتریوارشدکارشناسیمقطعپایاننامه26000بهنزدیکداشتنباپایاننامههابخش

درشهدمفردوسیدانشگاهمختلفدانشکدههایدرشدهدفاعپایاننامههایکلیه.میرودشماربهکتابخانهپویای

تحصیالتالتحصیالنفارغنامهپایان2000ازبیشمتوسططوربهسالههر.میشودنگهداریوگردآوریبخشاین

وآمادهسازینمایهسازی،اطالعات،وروددانشجویان،حسابتسویهفعالیتهای.شودمیافزودهمجموعهبهتکمیلی

.گیردمیانجامبخشایندرهانامهپایانبندیطبقه

ارائهجدید،نامههایپایانمارکبوکپروژهیادامهبهمیتوان1398سالدربخشاینویژهفعالیتهایجملهاز

بانکجادایهمچنینوالکترونیکی،صورتبهدانشگاهاینترانتسطحدرمتنتمامصورتبهپایاننامههااطالعات

.نموداشارهپایاننامههاتوصیفگرهای

وانهایسرعنومختلفاصطالحنامههایبررسیجملهازشدانجامبانکایجادبرایتحقیقاتیابتدامنظوربدین

وباطاتارتفناوریمرکزبرایدرخواستی.گردیدتهیهکارشروعبرایاولیهدستورالعملسپسفارسی،موضوعی

انتقالوبانکایجادازپس.گردیدارسالمختلفامکاناتوفیلدهاهمراهبهبانکایجادجهت(فاوا)اطالعات

وشدروعشموجودپایاننامههایمبنایبرتوصیفگرهاحذفواصالحایجاد،کاربانکاینبهقبلیتوصیفگرهای

.داردادامههچنانبانکارتقاءجهتفاوامرکزباهمکاریونتایجارزیابی

:میباشدزیرشرحبهبخشایندرشدهارائهخدمات

15



بخش پایان نامه ها

تعدادعنوان

4320پاسخگوییبهمراجعاندانشگاهفردوسیجهتاستفادهازفایلتماممتنپایاننامههادرسالنمطالعه
700پاسخگوییبهمراجعانغیرفردوسیجهتاستفادهازفایلتماممتنپایاننامههادرسالنمطالعه

2500(وسیفردوسیوغیرفرد)راهنماییجهتاستفادهازسامانهگنجایرانداکجهتدسترسیبهمتنکاملپایاننامهها
485پایاننامههایواردشدهدرسیماددرمقطعدکترا

1215پایاننامههایواردشدهدرسیماددرمقطعکارشناسیارشد
1748پایاننامههایتسویهحسابشده

مورد250آموزشبهمراجعهکنندگانحضوریوغیرحضوریدرخصوصتسویهحسابپایاننامهها
40پاسخگوییبهمراجعانغیرحضوریازطریقایمیلجهتدسترسیبهپایاننامهها

8تهیهراهنماهایمربوطبهبخشپایاننامهها
1700بوکمارکپایاننامهها

1700چکنهاییپایاننامههایواردشدهوپرینتلیبل
10برگزاریجلساتآموزشیبرایاعضایهیاتعلمیجهتآشناییباسامانههمانندجو

300پاسخگوییتلفنیبهاعضایهیاتعلمیبرایفعالکردنپروفایلمربوطبهسامانههمانندجو
30پاسخگوییحضوریبهاعضایهیاتعلمیبرایفعالکردنپروفایلمربوطبهسامانههمانندجو

40پاسخگوییحضوریبهاساتیدبرایآموزشنحوههمانندجویی
50پاسخگوییحضوریبهدانشجویانبرایآموزشنحوههمانندجویی

150هماهنگیباایرانداکجهترفعاشکاالتپروفایلاعضایهیاتعلمی
15هماهنگیباایرانداکجهتتمدیدحقاشتراکسامانههمانندجو

60پیگیریگزارشاتخطایهمانندجوییازایرانداک
30(بهصورتتلفنی،حضوری،ارسالفیلم)آموزشهمانندجوییبهکارشناسانپژوهشی

580وروداطالعاتپایاننامههایکارشناسیدرپایگاهپادوآپلودفایلآنها
50پاسخگوییتلفنیبهدانشجوهاجهتاستفادهازسامانههمانندجو

15استفادهازسامانههمانندجوراهنماییپاسخگوییتلفنیبهنمایندههایدانشگاههایدیگرجهت
4ارسالایمیلبهایرانداکجهتدریافتمستنداتمربوطبهمنابعهمانندجوییشده
11تهیهگزارشماهانهازعملکردمالیسامانههمانندجووارسالبهمعاونتپژوهشی

950چککردنمستندتوصیفی
60مستندسازیتوصیفگرهایموجوددرپایگاهتوصیفگرها

250مستندسازیتوصیفگرهایجدیدوتکمیلمواردآنهاباتوجهبهرویکردجدیدبخش
2آموزشهمکارانجهتاصالحبانکمستندتوصیفی
2برگزاریکارگاهآموزشیبرایدانشجویانوکتابداران

3برگزاریجلساتسخنرانیمشترکمرکزاطالعرسانیوکتابخانهمرکزیباانجمنکتابداریشاخهخراسان
50همکاریبااساتیدبرایکپیصفحهصورتجلسهدفاعپایاننامههایاساتیدبرایارائهارتقایشغلی

5زکامپیوترهمکاریوایدهپردازیودرخواستتغییرروندکارجهتارتقاءوتسهیلامورالکترونیکتسویهحساببامرک
255(معرفیکتابهایجدید)همکاریبرایمحتوایسایت

4همکاریجهتمیزمشاورهاطالعاتی
2(همکاریبابخشآموزشجهتبرپایینمایشگاههفتهپژوهشونمایشگاهدانشجویانجدیدالورود

100همکاریبابخشمجموعههایاهدائی
4جستجویموضوعیپایاننامههابراینهادهایمختلفدرخواستشده

1398بخش پایان نامه ها در سال فعالیت های (: 13)جدول شماره 
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بخش پایان نامه ها

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

بررسیسیستمسیمادوایجاداصالحاتوتغییراتدربرخیازبخشهایآن

همکاریومشارکتدرخدماتمشاورهاطالعاتی

بهروزرسانیاطالعاتمربوطبهبخشپایاننامههادرصفحهخانگیسایتکتابخانه

برگزاریجلساتمربوطبهکمیتهپژوهشمرکزاطالعرسانیوکتابخانهمرکزی

آموزشکارورزانرشتهکتابداری

سازیشرکتدرجلساتمربوطبهکمیتهانتشاراتوآموزش،وکمیتهمحتوا

همکاریدراموربازدیدها
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وظایف

مانندهمربوطتجهیزاتازنگهداریوپشتیبانیفنی،بخش

حدود)موجودهایرایانهوسرورهاداخلیشبکهنگهداری

فیزیکیحفاظتهایسیستم،(سرور6وسیستم160

و(ترددالکترونیکیکنترلومداربستهدوربینسیستم)

اموردهیسرویسوپشتیبانیمسئولیتهمچنین

.داردعهدهبررادانشگاهکلکتابخانهای

شپوشتحتکتابخانههایبخشوطبقاتکلیهتقریبا

ترریعسدسترسیامراینکهبوده(وایرلس)سیمبیشبکه

ابوکردهفراهماعضابرایراشبکهامکاناتبهترراحتو

خانه،کتابعبوریمسیرهایدرترددکنترلهایگیتنصب

.استشدهفراهممنابعازحفاظتامکان

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

فرهمندیارفائقه

(هشبکوافزارنرمافزار،سختپشتیبانیمسئول)

 38806565

تم هابخش پشتیبانی سیس
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بخش پشتیبانی سیستم ها

ازپشتیبانی،دانشگاهکامپیوتریشبکهساختهایزیرازپشتیبانیوطراحیهدفباسیستمهاپشتیبانیبخش

on myوکاربراناستفادهجهتمناسببسترایجادوکارمندانرایانهایفنیخدماتانجامکتابخانهای،های

ارائهبه...ونامهپایانوکتابومقالهجستجویوایرلس،اینترنت،قبیلازالکترونیکیامکاناتازمحترممراجعین

رککلیهسازیمرتبوساماندهیبهمیتوان1398سالدربخشاینویژهفعالیتهایجملهاز.میپردازدخدمات

بکهشهایگرهکلیهگزاریلیبلوشبکههایپورتتعیینویابیمکانامکان،حددرساختمانشبکههای

جهتکیوسکوبدستگاه3اندازیراهونصبساختمان،شبکهمنطقیتوپولوژیسازیمستندساختمان،

.کردشارهاآموزشیکارگاهوکنفرانساتاقدرهوشمندبردوسیستماندازیراهونصبکتابخانه،منابعجستجوی

:می باشدزیرشرحبه1398سالدررایانه ایپشتیبانیبخشفعالیت هایسایر

اندازیراهdvrساختمانانتظاماتبرایدسترسیایجادونامهپایانبخش

امانتبخشنودهایافزایشجهتشبکهتجهیزاتخریددرخواست

نامهپایانمطالعهورسانیاطالعهایبخشسیستمهایفیزیکیوکاربریتغییروجابجایی

نیازموردشبکهنودهایتغییرافزایش،وامانتبخشسیستمهایجابجایی

Config(سوئیچ5)امانتوهانامهپایان،رسانیاطالعبخشمربوطهایسوئیچپورتهایمجدد

بخشهادرگرفتهصورتتغییراتآخرینبراساسشبکههایداکیومنتومستنداتاصالح.

حسابداریجدیدافزارنرمنصبجهتصندوقسیستمهایارتقا

فاوامرکزدرخواستیگزارشاتارسالوتهیه

موجوداشکاالتکردنمرتفعجهتمرکزبهکتابخانهسامانهنقصاعالم

باطریگیریپیوخریددرخواستupsامانتبخش

سامانهدرمرکزیکتابخانهاعالناتتابلوسازیفعالگیریپیودرخواستanc.um.ac.ir

مجددوقدقیجانماییوبررسیجهتمرکزبهارسالوکتابخانهپالنرویبرموجودپوینتهایاکسسجانمایی

موجودضعفرفعجهت

،ساختمانکلبیسیمشبکهکاستیهایوضعفشدنمرتفعپیگیریووضعیتاعالمبررسی

سیستمهاارتقاءجهتالزمتجهیزاتخریدگیریپیودرخواست
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بخش پشتیبانی سیستم ها

شرکتیکارکنانخروجوورودثبتخوانکارتدستگاهمجدداندازیراهونصب

آموزشیکارگاهسیستمهایوسروررویبرنیازموردآموزشیافزارهاینرمنصب

ساختمانوهمکارانشبکهوسختافزارنرمافزار،مشکالترفعودورهایبررسی

شخصیواداریسیستمهایرویبردانشجویانوهمکاراننیازموردنرمافزارهاینصب

بهلبتاپیاگوشیاتصالجهتمراجعهکنندگانودانشجویانراهنماییwifiوhotspotرفعودانشگاه

احتمالیمشکالت

رسریعتهرچهبازگشتوتعمیرجهتآنهاپیگیریوارسالوتعمیرنیازمندومعیوبتجهیزاتبررسی

آنهاراهنماییوواحدهاوکتابخانههمکارانودانشجویانسواالتبهتلفنیپاسخگویی

ایسیستمهاسقاطوامکانصورتدربهرهبرداریوارتقاءجهتموجودقدیمیسیستمهایوضعیتبررسی

.استفادهغیرقابل

شدهخریداریجدیدتجهیزاتوسیستمهاراهاندازیونصب.

کتابخانهمختلفبخشهایومراجعینبهدهندهخدماتسرورهایپشتیبانی.

Configنتهاپویاکسسوسیستمهاجابجاییوکاربریتغییریاافزودنبعلتسوئیچهاپورتهایمجدد

نواقصرفعوراهکاردریافتودامینمشکالتانتقالجهتاطالعاتوآمارمرکزبامستمرارتباط

کتابخانهجدیدنیروهایبرایسیستمنصبوسازیآماده

خرابهایگوشیتعمیرvoip

هاسیستمکلیهافزارینرموافزاریسختاطالعاتآوریجمع

دهشخریداریهایسیستممشکالترفعجهتمشهدنمایندگیوهوشمندنگاهبامکررتماسوگیریپی

کارشناسانآموزشیدورههایوجلساتوکتابخانهداخلیجلساتدرشرکتITفاوامرکز.

کتابخانهنیازموردتجهیزاتخریدجهتالزممشخصاتواطالعاتآوریجمع

اضافیهایسیستمحذف
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وظایف

انشگاهدکاربرانودانشجویانواساتیدنیازموردمنابعتهیه

دموجوویدئوییهایفیلمازالکترونیکینسخهتهیه

شنیداریودیداریمنابعفهرستنویسیوثبت

مسیستوکتابخانهامانتسیستمدرمنابعسازیآماده
دانشگاهسدف

موجودمنابعدربارهاطالعاتارائه

منابعاینترنتیجستجویخدماتارائه

فشردههایلوحقالبدرمراجعانبهآموزشیخدمات
آموزشی

بخشدرموجودمنابعهایتازهرسانیاطالع

موضوعاتدرآموزشیفشردههایلوحتفکیکوضبط
مختلف

افزارهاینرماندازیراهونصبمورددرمراجعانراهنمایی
موجود

ستمسیرویبرکاربراننیازموردافزارهاینرمنصبوتهیه
موجودهای

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

نژادغالمحسینشهناز

(شنیداریدیداریبخشکارشناس)

 38806548

بخش دیداری شنیداری 
بخش تامین مدرک و امانت بین کتابخانه ای 
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بخش دیداری شنیداری 
بخش تامین مدرک و امانت بین کتابخانه ای

امانتبخشدرموجودکتابهایبهمربوطفشردهلوحشاملکهسیدی13000داشتنباشنیداریودیداریبخش

یرزشرحبهبخشایندرشدهارائهخدمات.میکنندآوردهبررامراجعیننیازمیباشدآموزشیفشردهلوحهایو

:میباشد

1398فعالیت های بخش دیداری شنیداری در سال(: 14)جدول شماره 

تعدادعنوان

5950تعدادلوحهایفشردهکتابهایفارسیاضافهشدهبهمجموعه

3050تعدادلوحهایفشردهکتابهایالتیناضافهشدهبهمجموعه

9000ازلوحهایفشردهفارسیوالتینوآمادهسازیآنها imageتهیه

9000ادکتابخانهوایجادامکانلینکآندرسیستمسیم ftpقراردادنفایللوحهایفشردهبرروی

گیبهروزرسانیاطالعاتمربوطبهبخشدیداریوشیداریدرصففحهخفاناینبخشعالوهبرمواردفوقدر
.نیزهمکاریداشتهاستسایت

بخشتامینمدرکبهمنظورتامینمنابعدرخواستیمراجعینحضفوریوغیفرحضفوریایجفادودرقالفب
:فعالیتهایاینبخشبهشرحجدولزیرمیباشد.طرحامینارائهخدمتمیکند
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بخش دیداری شنیداری 
بخش تامین مدرک و امانت بین کتابخانه ای

1398در سال ( امین)گزارش عملکرد طرح امانت بین کتابخانه ای (: 15)شماره جدول 

منابع ارسالیمنابع دریافتیدانشگاه ها
التینفارسیالتینفارسی

--1-شیراز
--1-تربیت مدرس

--3-صنعتی اصفهان
--1-خلیج فارس

--1-الزهرا
-3--کرمان

-1--ولی عصر رفسنجان
-2--هنر نیشابور
---1کتابخانه ملک

---2مرکز مطالعات قم
--2-موزه و مجلس 

---2وزارت امور خارجه
---3صنعتی شریف

--2-بنیاد دایره المعارف فارسی

--1-دانشگاه کاشان
81260جمع

انگیخصفحهدرمدرکتامینبخشبهمربوطاطالعاتروزرسانیبهفوقمواردبرعالوهبخشاین
بازدیدهااموردرهمکاریواستداشتههمکاریسایت
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وظایف

هایکتابتحلیلیوتوصیفیفهرستنویسی
التینوعربیفارسی،

التینوعربیفارسی،کتابهایردهبندی

موضوعاتمستندسازی

سیمادمؤلفانومشاهیراسامیمستندسازی

کتابشناختیاطالعاتورود

دردادهپایگاههابروزرسانیخدماتوپشتیبانی
سیماد

برچسبهایتهیهشاملکتابهافنیآمادهسازی
عطفوبارکد

هبکتابهاارسالجهتکتابهانهاییآمادهسازی
مرجعوامانتبخشهای

شدهوجینکتابهایفنیامورانجام

شدهصحافیکتابهایفنیامورانجام

دراشکالیکتابهایاطّالعاتویرایشواصالح
سیماد

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

قزلیالدن

(وعیموضمستندپایگاهوفهرستنویسیبخشمسئول)

خواهمرادیمریم

(التینوفارسیکتبفهرستنویسیکارشناس)

صامنیوجیهه

(هاکتابسازیآمادهواطالعاتورودکارشناس)

فرصالحمعصومه

(عربیوفارسیکتبفهرستنویسکارشناس)

سرتیپریحانه

(هاکتابسازیآمادهواطالعاتورودکارشناس)

موسویساجده

(مشاهیرمستندسازیکارشناس)

منابعسازماندهی فهرست نویسی و بخش 
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سازماندهی منابعفهرست نویسی و بخش 

التینکتبوعربیفارسی،کتبکلیهسازماندهیوفهرستنویسیبهمربوطامورانجاممنابعسازماندهیبخش

عنوان13153تعداد1398سالدر.داردعهدهبهرادانشگاهکتابخانههای(...وروسیآلمانی،فرانسه،انگلیسی،)

.میباشدالتینعنوان1309وفارسی11844تعدادکهاستشدهفهرستنویسیکتاب

1398السطیدرکهاستکتابشناختیپایگاههایاطالعاتروزرسانیبهواصالحفنیبخشفعالیتهایجملهاز

عنوان250تعدادوهاکتابخانهسایرومرکزیکتابخانهامانتبخشبهمربوطکتابعنوان900تعداداطالعات

هایکتابازعنوان80تعدادهمچنین.گردیداصالحسیستمدراهداییهایمجموعهبهمربوطاشکالیکتاب

.گردیداصالحسیستمدرمرجعبخشاشکالی

وسیستمدرآنثبتصحافی،کتابعنوان795برایبارکدمجددتولیدبهمیتوانشدهانجامفعالیتهایدیگراز

وامانتبخشبهمربوطکتابهااینازعنوان650تعدادمیباشدذکربهالزم.کرداشارهآنهاسازیآمادهامورانجام

.استاهداییمجموعههایبخشبهمربوطکتابعنوان145

باساتیجلطیابتدا.شدآغازسدفسیستمدرفارسیمشاهیرمستندبانکاصالحطرحگذشتهسالدرهمچنین

وجودمستنداتویرایشواطالعاتورودجهتبایدکهخاصیفیلدهاینظرازبانکایننیازهایکارشناس،همکاران

طراحیوبررسیازبعدوشدارسالفاوامرکزبهکاراصالحجهتدرخواستهاوگرفتقراربررسیموردباشدداشته

عدادتکهاستذکرقابل.شدآغازهمکارانازدیگرتعدادیوفهرستنویسیبخشنیروهایهمکاریباکارمرکز،

افهاضتعدادشانبرجدیدکتابهایفهرستنویسیباکهومیباشدرکورد250000بربالغفارسیمشاهیرمستندات

.گرددمی
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سازماندهی منابعفهرست نویسی و بخش 

1398آمار کتب فهرست نویسی شده در بخش خدمات فنی در سال (: 16)جدول شماره 

التین فارسی دانشکدهردیف
-1640الهیات1
4227811ادبیات2
84849علومتربیتی3
-155مرکزمشاوره4
4974449کتابخانهمرکزی5
ههادررفعاشکالکتابهایموجوددرکتابخانهمرکزیوسایرکتابخان6

سیستم
1230-

75040کتابهایصحافی7
138691309جمعکل

:استزیرقراربهبخشاینفعالیت هایسایرشدهذکرمواردبرعالوه

مذاکرهوتلفنیصورتبهدانشکدهایکتابخانههایسایرومرکزیکتابخانهدرموجودیکتابهااشکالرفع
شفاهی

وفهرستنویسیچگونگیوآشناییبرایدانشگاهازخارجسازمانهایبامشاورهوراهنماییوهمکاری
کتابخانههاآمادهسازی

کتابخانهسایتخانگیصفحهدرفنیخدماتبخشبهمربوطاطالعاتروزرسانیبه

بازدیدکنندگاناموردرهمکاری

کتابداریرشتهکارورزانآموزش

موضوعاتمستندسازی

سیمادمؤلفانومشاهیراسامیمستندسازی

سیماددردادهپایگاههابروزرسانیخدماتوپشتیبانی

عطفوبارکدبرچسبهایتهیهشاملکتابهافنیآمادهسازی

مرجعوامانتبخشهایبهکتابهاارسالجهتکتابهانهاییآمادهسازی

شدهوجینکتابهایفنیامورانجام

شدهصحافیکتابهایفنیامورانجام

سیماددراشکالیکتابهایاطّالعاتویرایشواصالح

26بازدیدهااموردرهمکاری



وظایف

دانشجویان،،علمیهیاتاعضاینیازموردمنابعخصوصدرسنجینیاز
محققانوپژوهشگران

موادشریه،نکتاب،ازاعمکتابخانهنیازموردالتینوفارسیمنابعتامینوتهیه
هایدهنماین)موضوعیمتخصصانکمکبااطالعاتیپایگاهوبصری،وسمعی
(آموزشیهایگروه

بهرسالاوانبارقبضبهمربوطامورانجاموکتابخانهبهدریافتیمنابعثبت
نویسیفهرست

بهایحساتسویهوقراردادهابررسیوسفارشبهمربوطمالیامورکلیهانجام
آنهابانهایی

اساسبرخریدوکشوردرشدهبرگزارکتابنمایشگاههایدرشرکت
دانشگاهداخلکتابنمایشگاههایبرگزاریرسیدهدرخواستهای

کزمرابهاهداومراکزازدریافتازاعماهداییمنابعبهمربوطامورکلیهانجام
مربوطههایبررسیوشناساییازپسنیازمورد

طالعاتیاپایگاههایبهدسترسیعدمیادسترسیبهمربوطپیگیریهاکلیه
دانشگاهدراستفادهمورد

مفقودیووجینهایکتاباموالخروجبهمربوطامور

کتابداریکارورزانودانشجویانآموزش

انمراجعراهنماییوپاسخگویینیزوسفارشاتبامرتبطایمشاورهخدمات
مکاتبهوتلفنییاوحضوریصورتبهدانشگاهخارجوداخلمختلف

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکاران

طلبایمانپریوش

(سفارشاتبخشمسئول)

بخشروحمژگان

(سفارشاتبخشارشدکارشناس)

جاویدیآزاده

(سفارشاتکارشناس)

دهستانیرقیه

(سفارشاتارشدکارشناس)

بخش سفارشات
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28

بخش سفارشات

استاندارد،اطالعاتیپایگاههاینشریه،کتاب،شاملاطالعاتینیازهایومنابعتامینوتهیههدفباسفارشاتبخش

منابعخریدصرفریال5,278,745,015مبلغ1398سالدر.مینمایدفعالیتدانشگاهیجامعهبرای...و

جذبخش،باینویژهفعالیتهایاز.شددیجیتالکتابخانهخریدپرداختپیشبابتریالمیلیون150وکتابخانهای

تابهایکنمایشگاهشانزدهمینبرگزاریتهران،کتاببینالمللینمایشگاهدومینوسیازخریدمناسببودجه

شگاهنمایازخریدفردوسی،دانشگاهمرکزیکتابخانهواطالعرسانیمرکزدرپژوهشهفتهدرالتینتخصصی

دانشگاهتالدیجیکتابخانهطراحیبرایاطالعاتفناوریشرکتباقراردادبستنبهاقدامومشهدکتاببینالمللی

ذیلشرحبه1398سالدربخشاینتوسطگرفتهصورتهزینههایوتهیهشدهکتابخانهایمنابعاهم.بودفردوسی

:است

درسفارشاتبخشتوسطگرفتهصورتهزینه هایوتهیه شدهکتابخانه ایمنابع:(17)شمارهجدول

زبان منبعنام واحدنوع منبع اطالعاتی1398سال
هزینه ریالی روش تهیه

صرف شده اهداییخریداری

کتاب

کتابخانهمرکزی
25732152فارسیوعربی

3,088,155,519 التینچاپیو
الکترونیکی

264186

الهیات
793379فارسیوعربی

397.936.976
00التین

ادبیات
7692832فارسیوعربی

389.469.290
15365التین

سیعلومتربیتیوروانشنا
338165فارسی

263.428.830
339التین

مرکزمشاورهو
توانمندسازیدانشجویان

1521فارسی
43.744.400

00التین

کتابخانهمرکزی(عنوان)نشریات 
4445فارسی

87,860,000
0201التین

کتابخانهمرکزیپایگاه های اطالعاتی
78,150,000-3فارسی

930,000,000-250بیشازالتین
منابع وجین شده 

(نسخه)
کتابخانهمرکزی

-0فارسی
-0التین

منابع اهدا شده به مراکز
(نسخه)مختلف 

-235فارسیوالتینکتابخانهمرکزی

5,278,745,015جمع



بخش سفارشات

:استزیرقراربهبخشاینفعالیت هایسایرشدهذکرمواردبرعالوه

فارسیخریداریمجالتاشتراکتمدید

اهداییمجالتارسالپیگیری

الکترونیکیپایگاههایخرید

نوروسیویلیکاایران،مگفارسیپایگاههایاشتراکتمدید

اموالازخروججهتارسالوامانتمخزنمنابعوجینصورتجلسهتهیه

کتابخریدسفارشهایدریافتجهتسفارشاتثبتسیستمازاستفادهومدیریت

سفارشثبتسیستمطریقازکتابخریدسفارشروزانهپیگیریودریافت

بهکتابخانهاضافیمنابعاهدایهمچنینونیازصورتدرانتخابورسیدهاهداییکتابهایبررسی

سایرکتابخانهها

شاخصهابهتوجهبادانشکدههاخریدسهمیهکردنمشخصوکتابخریداعتبارتخصیص

فنیبخشبهارسالوثبتوانبارقبضزدن،مهرشاملاهداییوشدهخریداریکتابهایآمادهسازی

پادسامانهدرالکترونیکیفایلهایدادنقرارودرخواستیالکترونیکیکتابهایتهیه

ایفالدرکتابخانهعضویتتمدیدگیریپی

تحصیلیترمهرشروعدرکتاباهداوحراجنمایشگاهبرگزاری

(نفر4)کتابداریرشتهکارورزانآموزش

کتابخانهسایتخانگیصفحهدرسفارشاتبخشبهمربوطاطالعاتروزرسانیبه

آماریگزارشهایتنظیموتهیه

کاربرانالتمشکوسیستماشکاالتپیگیریبرایالکترونیکیمقاالتکنندهتامینشرکتبامداومارتباط

بازدیدهااموردرهمکاری
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وظایف

علماندازهگیریوکمّیمطالعه
دانشوعلمجامعهشناختیوتاریخیمطالعه
یپژوهشمراکزظرفیتهایوچشماندازهااولویتها،ارزیابی

دانشگاههاو
صتخصیدرعلمیسیاستگذاریوبرنامهریزیبهکمک

هزینهبابودجهتوازنوبودجه
علمیجوامعدرارتباطاتیالگوهایشناخت
گوناگونحوزههاینویسندگانهمکاریمیزانتعیین
بهطورکلیدانشوعلمساختارترسیم
خاصعلمیحوزههایوموضوعاتساختارترسیم
خاصموضوعیحوزههایعلمیساختارنمایش
کشورعلمینقشهطراحی
سازمانوکشوردرفناوریوعلوموضعیتارزیابی
وعلمتوسعهاندازهگیریمقیاسهایوشاخصهاابداع

فناوری
و...

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

قادریبهار

(سنجیعلمبخشارشدکارشناس)

 38806505

بخش علم سنجی
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بخش علم سنجی

باارد،دسعیدانشگاههیئتعلمیاعضایمنتشرشدۀعلمیتولیداتگزارشوتحلیلهدفباعلمسنجیبخش

وتوصیفراعلمیپژوهشوعلمعلمی،متونازاستفادهوتوزیعتولید،مربوطبهکمیدادههایازاستفاده

شاخصهایبومیسازیخارجی،وداخلیعلمسنجینظامهایرصدبههمچنین.کندمشخصراآنویژگیهای

ضعیتوبررسیمعتبر،نمایهنامههایدردانشگاهعلمینشریههاینمایهسازیدانشگاه،سیاستهایباعلمسنجی

خشباینعمدۀفعالیتهایجملهاز.میپردازدنویسندگانومراکزناماستانداردسازیدانشکدهها،وگروههاعلمی

والمللیبینبهترازدانشگاههیئتعلمیاعضایارتقایشاخصهایبرایدستنامهودستورالعملتهیۀبهمیتوان

یحوزههاوشیمیرستههایدربرترپژوهشگروپژوهششاخصهایتدوینوتهیهدرخواستی،اطالعاتتکمیل

اخصهایشمربوطبهمشکالترفعوایجادومهندسیونظریعلومکشاورزی،وطبیعیعلومانسانی،علوممرتبط،

.نموداشارهدانشگاهعلمسنجیسامانۀدرهیئتعلمیاعضای

:استزیرشرحبه1398سالدربخشاینفعالیت های

فایلتهیۀJCRدستهبندیشده؛وموضوعیبهصورت2018سالمربوطبه
فردوسی؛دانشگاهبرترپژوهشگرانفهرستتهیۀ
،دانشگاه؛علمسنجیسامانۀدرهیئتعلمیاعضایعلمسنجیاطالعاتتکمیلواصالحبررسی
ایشان؛علمسنجیاطالعاتتکمیلجهتهیئتعلمیاعضایبرایآموزشیکارگاههایبرگزاری
سایمگو؛مؤسساترتبهبندیدرفردوسیدانشگاهرتبۀوضعیتبررسی
دوماهۀگزارشتهیۀWOSوSCOPUS؛
پابلونز؛پروفایلساختابتداییآموزشیدستنامۀتهیۀ
محاسبۀh-indexمختلف؛اطالعاتیپایگاههایدرپژوهشگرانودانشگاههیئتعلمیاعضای
حمطرمقالههایارائۀوترجمهپژوهش،ماننددانشگاهفناوریوپژوهشمعاونتسویازمحولهامورسایرانجام

حوزه؛اینمهمو
دانشگاه؛پژوهشگرانوهیئتعلمیاعضایتوسطدرخواستشدهخارجینشریههایاعتبارپایش
ینالمللی؛بترازبهدانشگاههیئتعلمیاعضایارتقایشاخصهایبرایدستنامهودستورالعملاصالحوتکمیل
ساعد؛دردانشگاههیئتعلمیاعضایپژوهشیاطالعاتخروجیوضعیتبهبوددرخواستارائۀ
دانشگاه؛هیئتعلمیاعضایپژوهشیپروفایلهایاطالعاتاصالحومشاوره
فردوسی؛دانشگاهمرکزیکتابخانۀوبسایتدردانشگاههارتبهبندینظامهایروزآمدسازیوجستوجو
دانشگاهها؛دیگربهعلمسنجیمشاورۀوراهنمایی
یمرکزکتابخانۀواطالعرسانیمرکزمحتواسازیوپژوهشآموزش،هایکمیتۀسویازمحولهوظایفانجام

دانشگاه؛
مشهدفردوسیدانشگاهدانشجویانوپژوهشگرانبرایآموزشیکارگاههایبرگزاری.
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وظایف

اپیچکتابهایعناوینبهیابیدستبرایمراجعینراهنمایی
عمومیومرجعکتابهایشامل

منابعبهاطالعاتیابیدستبرایمراجعینراهنمایی
مرجعمنابعونشریاتوکتابهاشاملچاپیاطالعاتی

ازکهاطالعاتیمنابعسرچبارابطهدرمراجعینراهنمایی
ایکتابخانهافزارنرمطریق

وکتابهاشاملچاپیاطالعاتیمنابعقراردادناختیاردر
هاقفسهداخلبهمنابعدادنعودتومراجعینبهنشریات

مراجعینبرایاطالعاتیمنابعسازیآماده

ازبروشورتهیهطریقازمراجعینبهموجودمنابعمعرفی
خوددرحضوریبصورتوموجودعناویننفایسمحدود
بخش

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

ناصریکبری

(اهداییهایکتاببخشارشدکارشناس)

 38806551

بخش مجموعه های اهدایی
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بخش مجموعه های اهدایی

تعدادعنوان
نفر1500راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان

مورد600(شامل کتاب های استفاده شده روزانه)مرتب کردن منابع چاپی 
نسخه250ارسال کتاب های اشکالی مجموعه اهدایی به بخش فنی

نسخه30جهت فهرست نویسی( مجموعه محمد حسین فرزین)ارسال منابع 
چک کردن منابع اطالعاتی از نظر )برگشت کتاب ها از خدمات فنی شامل 

(شماره ثبت در سیستم...... لیبل و-فهرست نویسی
نسخه250

نسخه10ثبت کتاب های نفیس  فارسی مجموعه فرزین در سیستم سدف
نسخه10چسباندن بارکد کتاب های  فارسی نفایس مجموعه فرزین

نسخه390کتاب های امانت رفته بخش مجموعه اهدایی
سخه390بازگشت کتاب های مجموعه اهدایی

نسخه5ثبت کتاب های التین مجموعه فرزین در سیستم سدف
نسخه25چسباندن بارکد و ارسال کتاب ها به بخش فنی

نفر1400راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان
نسخه145ارسال کتاب به صحافی

نسخه145ارسال کتابهای صحافی شده به بخش فنی جهت لیبل و بارکد
5همکاری در امور بازدیدکنندگان

جهتراخودفعالیتهایشخصی،کتابخانه3شدهاهدامنابعوجودبااهداییمجموعههایبخش

رمدیکاظماستادمرحومشدهاهداکتابخانههایمنابعبخشاین.مینمایدارائهمراجعینبهخدماترسانی

.میشودشاملرامنبع6000بافرزینحسینمحمدومنبع،3000باخراسانیمحدثمنبع،6000باشانهچی

اینمنابع1398سالانتهایدر.میباشندفلسفهفقهادیانوعرفانادبیات،تاریخ،زمینههایدرمنابعاین

.شدانجاممرجعبخشتوسطمراجعینبهدهیخدماتومنتقلمرجعبخشبهبخش

1398فعالیت های بخش مجموعه های اهدایی در سال (: 18)جدول شماره 

مرکزیانهکتابخکتابهایهایدیسیکپیتهیهکتاب،اهداکنندگانزندگینامهتهیهبهنسبتبخشاین

33.استداشتههمکارینیزبازدیدهااموردرهمکاریوکتابداریرشتهکارورزانآموزش،



وظایف

وموضوعیخواه،واقعیتارجاعی،سواالتبهاسخگوییپ
؛طلبپژوهش

پستوچتتلفن،طریقازمرجعخدماتانجام
الکترونیکی؛

باتحقیقموضوعانتخابدردانشجویانبهیاریومشاوره
؛مرجعغیرومرجعمنابعبهتوجه

ایرایانهجستجویدرانجاممراجعانبهکمکوهمراهی
وموضوعی؛

ابعمنازاستفادهچگونگیجهتدرکنندهاستفادهآموزش
؛مرجع

دربخش"تحقیقروش"هایکالسبرگزاریجهتآمادگی
منابع؛معرفیومرجع

خدماتباآشناییبرایگروهیوفردیجلساتبرگزاری
مرجع؛

رامرجعدروسکهکتابداریدانشجویانوکارورزانآموزش
میگذرانند؛

برایپیشنهادومرجعمنابعشناساییدرگستردهفعالیت
؛آنخرید

وهدایتجهتراهنماهاانواعوآموزشیکتابچههایتهیه
منابع؛ازاستفادهدرمراجعینراهنمایی

نشریهدرمقالهصورتبهمهموعمدهمنابعمعرفی
کتابخانه؛

و...

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

صدیقیمحمود

(مرجعبخشمسئول)

 38806540

آستانهفراشباشیمحبوبه

(مرجعبخشارشدکارشناس)

 38806553

بخش مرجع
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بخش مرجع

تعدادعنوان
11940تعداد مراجعان

4776در بخش( ساده، متوسط، جستجوی خاص و پژوهش طلب)جمع کل سؤال های پاسخ داده شده 
مورد602پاسخ گویی به سواالت چت
مورد55پاسخ گویی از طریق ایمیل

مورد252(آفالین از طریق ایمیل)جوابدهی به سواالت چت 
قفسه480(بخش التین و فارسی دو بار درسال)چینش و مرتب سازی قفسه ها 

قفسه85انتقال و جابجایی گنجینه اهدایی کتابخانه به بخش مرجع
قفسه23های کوتاه جداسازیهای مرجع فارسی به انتهای بخش و افزودن قفسهانتقال قفسه

قفسه85های گنجینه اهداییسازی قفسهمرتب
ارسی ف)انجام امور مربوط به بازگشت منابع جدید از بخش فهرست نویسی در سیستم کتابخانه 

(والتین
نسخه698

شماره49یابی کتابخانه مرکزی در سامانه نشریات رسانی و اطالعهای اطالعتازه"ایجاد نمایه نشریه 
مورد24ایجاد راهنما

نسخه156(فارسی و التین)ارسال منابع مرجع جهت تکثیر 
مورد5تهیه بروشور 

مورد350پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت تلفنی
تهیه و( فارسی، التین)شناسایی منابع کسری و جدید بخش جهت خرید از نمایشگاه ها و سطح شهر 

فایل
فایل11

مورد37جهت خرید از نمایشگاه( فارسی والتین)انتخاب منابع ازکاتالوگ های ناشران 
نسخه54(همکاران و دانشجویان)امانت منابع مرجع جهت استفاده در بیرون ازکتابخانه 

فایل8(التین-فارسی)تهیه فایل الکترونیکی و چاپی تازه های مرجع جهت سایت و برد 
نسخه10مرمت سازی منابع فرسوده

مورد21در بخش مرجع( تربیتیعلوم و علوم)ها های آموزشی عملی دانشکدهبرگزاری کالس
جلسه6های آموزشی مشارکت در تدریس کالس  معرفی منابع مرجع و کارگاه

رفعجهتدرروزآمدوجامعالتینکتابنسخه9801وفارسیکتابنسخه14095ازبیشداشتنبامرجعبخش
نسخه698حدود1398سالدر.نمایدمیتالشپژوهشگرانودانشجویان،استادانپژوهشیوآموزشینیازهای
.میباشدالتیننسخه25وفارسینسخه673تعداداینازکهشداضافهمجموعهاینبهکتاب

صورتدوبهمراجعاننیازمورداطالعاتبازیابیمانندمرجعمتنوعخدماتارائهبهمیتوانبخش،یفعالیتهاازجمله
(آموزشیراهنماهایانواعتهیه)غیرمستقیمخدماتو(تلفنوالکترونیکیپستآنالین،چت)غیرحضوریوحضوری
بررهایدووفصلیصورتبهقدیمیمنابعوجینوقفسهخوانیماننداموریانجامبابخشاینهمچنین.نموداشاره
خدماتومنتقلمرجعبخشبهبخشاینمنابع1398سالانتهایدر.میورزدتاکیدکارآمدوپویامجموعهایحفظ
.شدانجامبخشاینتوسطمراجعینبهدهی

1398سال در مرجع فعالیت های بخش (: 19)جدول شماره 



بخش مرجع

:استزیرقراربهبخشاینفعالیت هایسایرشدهذکرمواردبرعالوه

نمایشگاههاسایروتهرانکتاببینالمللینمایشگاهازکتابخریددرشرکتوهمکاری

مرکزیکتابخانهیابیاطالعورسانیاطالعهایتازهنشریهامورانجام

آماریگزارشهایتنظیموتهیه

راهنماکتابدارومشاورهمیزدرمشارکتوهمکاری

کتابخانهسایتخانگیصفحهدرمرجعبخشبهمربوطاطالعاتروزرسانیبه

سایتگیخانصفحهرویآنگذاشتنو(والتینفارسی)رایگانومعتبراینترنتیمرجعمنابعشناسایی

بروشورهاوراهنماهاروزآمدسازی

نیازبخشموردمنابعنیازسنجیوشناسایی

قفسهگردانیوکتابچینی

همکارانجهتانگلیسیزبانآموزشکالسبرگزاری

(نفر7)کتابداررشتهکارورزانآموزش

بازدیدهااموردرهمکاری
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وظایف

ددگرمیارائهبخشاینتوسطکهخدماتیجملهاز

اتاطالعجستجویمقاالت،کپیتهیهبهتوانمی

پایگاههایدرجستجومقاالت،کتابشناختی

مقاالتیافتندرمراجعینراهنماییاطالعاتی،

آموزشها،وکتابخانهسایروایراندرموجود

.کرداشارهکارورزان

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

فرجامیفرزانه

(نشریاتبخشمسئول)

 38806525

ریاحیفاطمه

(نشریاتبخشارشدکارشناس)

 38806539

بخش نشریات
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نشریاتبخش 

مجموعه1398سالدرفارسینشریهعنوان967والتیننشریهعنوان1354ازبیشداشتنبانشریاتبخش

.مینمایدتامینرامراجعانپژوهشینیازهایکهگونهایبهساختهفراهمرامجالتازغنی

نشریاتاطالعاتاصالحواهداییوجدیدنشریاتثبت1398سالدربخشاینویژهفعالیتهایعمدهاز

.میباشدسیمادپایگاهدرالتینوفارسی

44تعدادسیویلیکاونورمگز،ایرانمگفارسیمقاالتپایگاه3بهدسترسیایجادبرعالوه1398سالدر

مقاالتریدخبرمبنیکتابخانهسیاستبهتوجهباالتینمجالتخصوصدروشدخریداریفارسیمجلهعنوان

اضافهخشباینفعالیتهایدیگراز.شدفراهمپادسامانهطریقازمقاالتبهدسترسیالکترونیکیصورتبه

.بودجاریفارسینشریاتهایقفسهچیدمانتغییرومطالعهمیز6تعدادنمودن

:میباشدزیرجدولشرحبهبخشاینفعالیتهای

1398فعالیت های بخش نشریات در سال (: 20)شماره جدول 

تعداد عنوان
نسخه2104 تعدادنشریاتوخبرنامههایفارسیدریافتشده
نسخه587 (چاپی)تعدادنشریاتوخبرنامههایالتیندریافتشده
عنوان44 نشریاتفارسیخریداریشده

؟ مورد راهنماییبازدیدکنندگانازبخشنشریات
جلسه13 مشارکتدرتدریسکالسهایآموزشی

نفر65 آموزشفردیبهدانشجویاندرزمینهروشجستجوونحوهاستفادهازپایگاههاو
اینترنت

برگ258 همکاریدرتهیهکپیازمجالتفارسی
برگ95 همکاریدرتهیهکپیازمجالتالتین

قفسه39دوره هر دوره 6 مرتبسازیقفسههاینشریاتجاری
مورد33 تهیهراهنمایقفسههایبخشنشریاتآرشیوالتین
نسخه154 آمادهسازیمجالتفارسیجهتارسالبهصحافی
نسخه169 نصبتگایمنیبهمجالتصحافیشده
عنوان104 شلفخوانیمجالتآرشیوالتین
عنوان36 شلفخوانیمجالتآرشیوفارسی
عنوان2191 (مادسی)آمادهسازی،ثبتووروداطالعاتمجالتفارسیدرپایگاهکتابخانهمرکزی
عنوان655 (مادسی)آمادهسازی،ثبتووروداطالعاتمجالتالتیندرپایگاهکتابخانهمرکزی
نسخه53 نشریاتالتیندرآرشیوالتینوجین
نسخه23 وجیننشریاتفارسیدرآرشیوفارسی
رکورد59 تعدادرکوردهایحذفشدهنشریاتالتیندرسیماد



نشریاتبخش 

:استزیرقراربهبخشاینفعالیت هایسایرشدهذکرمواردبرعالوه

جدیدمجالتتهیهخصوصدرمراجعیننظراتجمعآوری

روزطیدرشدهاستفادهمجالتوجاریبوردرویدریافتیمجالتسازیمرتبوچیدمان

منابعبازیابیبهکمکومراجعانبهپاسخگوئیوراهنمایی

التینوفارسیرایگانمجالتاهداء

کتابخانهسایتخانگیصفحهدرنشریاتبخشبهمربوطاطالعاتروزرسانیبه

فرسودهمنابعمرمت

سدفسیستمدراهداییوجدیدالتینوفارسینشریاتاطالعاتورودوثبتوسازیآماده

آنهاثبتوکاربرگایجادلزومصورتدرومتفرقهاهدایی،نشریاتساماندهی

(نفر2)کتابداریرشتهکارورزانآموزش

اطالعاتیمشاورهخدماتدرمشارکتوهمکاری

بازدیدهااموردرهمکاری
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وظایف

اداریوسایلوامکاناتوتجهیزاتتدارکوفضاتامین
خدماتارائهجهت

محلسازیسالمونظافتتامینبرایالزماقداماتانجام
خدماتارائهبرایمناسبمحیطبهداشتتامینوکار

رائهاانجامتسهیلجهتدرنیازموردارتباطیوسایلتامین
خدمات

کارکنانرفاهیامکاناتووسایلتامین

،حدودتعیینکار،تقسیموظایف،شرحتعیینسازماندهی
تابعهواحدهایبیندراختیارتفویضواختیارات

داریاملزوماتووسایلنظرازدانشگاهنیازهایبینیپیش
آنهاهزینهتعیینوفنیو

انبارداری،تدارکاتی،عملیاتبرنظارتوریزیبرنامه
خودروهانگهداریوتعمیرات

جلساتدرشرکتوقراردادهابهمربوطاموربهرسیدگی

واحدتدارکاتینیازهایبینیپیش

گزارشهاوهانامهبهرسیدگی

وماموریتمرخصیاحکامبهرسیدگیوکنترل...

مجموعهزیرکارکنانفعالیتهایبرنظارت

ایاشکالرفعبهمربوطهایدرخواستبررسیودریافت
از(سیماد)سفارشاتسیستمدرجدیدامکانافزودن

کارشناسبهالزمتوضیحاتبادرخواستارسالوهمکاران
سیمادطریقازدانشگاهاطالعاتوآمارمرکز

میتهکسیماد،کمیتهانتشارات،کمیتهجلساتدرشرکت
هابخشمسئولینآموزش،کمیتهپژوهش،

آموزشآنهاکارگاههایدرتدریس

ساعت کار

14:15تا7:30همهروزهبجزپنجشنبههاازساعت

همکار

هراتیهادیدکتر

(عمومیامورمدیریت)

 38806502

مدیریت امور عمومی
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مدیریت امور عمومی

ورتصفعالیتهایبرنظارتوبرنامهریزیهدفبامرکزیوکتابخانهاطالعرسانیمرکزعمومیامورمدیریت
.استدادهارائهرازیرفعالیتهای1398سالدرکتابخانهخدماتارائهتسهیلجهتدرگرفته

وتابکهایویترینهایقفسهجابجاییجملهازورودیالبیظاهریتغییراتکتابخانه،فضایزیباسازی
اداریبخشوباالالبیدرمختلفتابلوهاینصب

بخشهاجابجاییبهتوجهباورودیراهنمایتابلویوهااتاقهایتابلونصبوتغییر
فارسیکتابهایمخزنظرفیتبهجدیدقفسه250افزایشوالتینمخزنبهفضامربعمتر130گسترش

التینو
نفر90ظرفیتبابرادرانونفر75ظرفیتباخواهرانویژهمطالعهسالندوتاسیس
منظوربهاهداییگنجینهعنوانتحتنگهداریوفارسیکتابهایمرجعسالنبهاهداییهایمجموعهانتقال

برادرانمطالعهسالنبهاهداییمجموعهفضایاختصاص
ایجادورمنظبهیکدیگرباآنهاادغامودیجیتالهاینامهپایانخدماتبخشبهرسانیاطالعبخشانتقال

خواهرانمطالعهسالنبهرسانیاطالعسالناختصاصوکتابخانهمخصوصرایانهسایت
دانشجویانمطالعهجهتاولطبقهدرکتابخانهسالنفضایتدارک
مشهدفردوسیدانشگاهدرشاغلکارشناسانترجمهوتالیفیکتابهاینمایشوگردآوری
پژوهشدراطالعاتیمشاورهخدماتارائهبهایویژه(اتاق)مکاناختصاص
کتبگاهنمایششانزدهمینتهران،کتاببینالمللینمایشگاهدومینوسیبهمربوطتدارکاتامورانجام

نمایشگاههاسایرواطالعرسانیمرکزدرپژوهشهفتهدانشگاهیالتینتخصصی
دانشگاهمرکزیوکتابخانهاطالعرسانیمرکزتاسیساتیوپشتیبانیامورپبگیری
همکاراننیازموردادرایوسایلتامین
مذهبیاعیادومراسمبرگزاری
همکفالبیدرخواهرانوبرادرانویژهنمازخانهتاسیس
جدیدفضاهایایجادورسانیاطالعبخشدرپارتیشننصب
کتابخانهاصلیورودیدربمقابلدرالکترونیکیتابلونصب
(سیماد)سفارشاتسیستمدرجدیدامکانافزودنیااشکالرفعبهمربوطهایدرخواستبررسیودریافت

مادسیطریقازدانشگاهاطالعاتوآمارمرکزکارشناسبهالزمتوضیحاتبادرخواستارسالوهمکاراناز
هاشبخمسئولینآموزش،کمیتهپژوهش،کمیتهسیماد،کمیتهانتشارات،کمیتهجلساتدرشرکت
آموزشیکارگاههایدرتدریس
بازدیدهااموردرهمکاری
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