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به اه و کتابخانه مرکزی دانشگرسانی  اطالع مرکز

عنوان قلب تپنده دانشگاه در راستای حمایت از اهداف و 

افزایش کیفی و کمی "های کالن دانشگاه  سیاست

گام برداشته و تالش در ارائه خدمات  "تولیدات علمی

 مناسب نموده است.

ای   ههای حرف کتابدارن این کتابخانه با داشتن تخصص

به  نآموزش و یاری رساندارائه خدمات بهتر، در جهت 

اه این مدعا این گزارش ارائه شده گوهای آنها که در  عملکرد فعالیت. اند ی گام برداشتهدانشجویان و اعضا هیئت علم

 است.

 با همت و تالش فراوان به مدد 1395در سال  رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه توانستند کتابداران مرکز اطالع

 د. نانشگاه فردوسی ارائه نمایدن خدماتی متناسب در شأ پذیری مسئولیتو حس عالقه 

طراحی  نفر، 45باز سازی سالن شورا با ظرفیت  در این مرکز اجرا شد 1395های ویژه که در سال  از جمله فعالیت

   .و ... بودیدئو پروژکتور، سیستم صوتی و و سالن، نصب پردهداخلی 

 50و ظرفیت  کامپیوتر 25با  های آموزشی و کالسهای  جهت برگزاری دوره کارگاه آموزشیسازی  آمادههمچنین 

  .، نصب پرده و ویدئو پروژکتور، سیستم صوتی و ... بود نفر

 550برای  ظرفیت فضای مطالعهو  ربعمتر م10000بخش در مساحتی بیش از  14داشتن با در حال حاضر کتابخانه  

 باشد.  می ارائه خدمات به دانشگاهیانآماده  نفر

و اطالعات در  1امید است این آمار های مختلف کتابخانه در این گزارش ارائه شده است های بخش عملکرد فعالیت

 .کنندگان مورد استفاده قرار گیرد بینی نیازهای آینده مدیران و آگاهی مراجعه پیش، ریزی برنامه

 

                                                           
 گزارش از مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات درخواست شد.با توجه به تغییر سیستم کتابخانه و آماده نبودن قسمت گزارش گیری در سیستم سیماد اطالعات آماری ارائه شده در  1-

رسانی و کتابخانه  زهره عباسی: رئیس مرکز اطالع

 مرکزی
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نسخخه کتخا     270000بیش از  با داشتن امانت کتابخانهبخش  

 باشخند  مخی  عضو دارای پرتال دانشخگاهی   نفر 26800و   چاپی

یکخی  و  از اعضا خدمات ارائه کرده نفر 700 بیش ازروزانه به 

 . ایخن بخخش  باشخد  مخی  هخای فعخال و پویخای کتابخانخه     از بخش

در راستای پاسخخگویی بخه   کارآمد با حضور نیروهای توانسته 

 . دبردارثری های مؤ گامنیاز مراجعین 
 1395در سخخال ویخخژه بخخخش امانخخت هخخای  فعالیخختاز جملخخه 

درصخد اشخاره    20افزایش ظرفیت مخخزن فارسخی تخا    میتوان به 

امانخت و عخودت    روزانه این بخش میتوان بهنمود. از فعالیتهای 

به شرح این بخش های  فعالیتاهم .. اشاره نمود .و، خوانیشلف ، ها کتا وجین ، یساز همکاری در امر مجموعه، کتا 

 .شود می زیر ارائه

 

 

1395های موجود در کتابخانه مرکزی در سال  (: اطالعات مرتبط با کتاب1) جدول شماره    

 کتابخانه

 تعداد کتاب

 نوع
 صحافی شده اهدایی خریداری موجودی

 کتا  التین فارسی التین فارسی التین فارسی

کتابخانه 

 مرکزی

 88161 185304 نسخه() غیرمرجع
4283 340 2510 98 1200 

 12780 14662 نسخه() مرجع

 

  

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

1395در سال  اعضای هیات علمی و کارمندان  

 کتابخانه
 مرکزی

کتاب تعداد امانت  

 دانشجویان همه اعضا
اعضا هیئت 

 علمی
 کارمندان

تعداد 
 عضویت

 تعداد کتا  امانت
 رفته

دانشجویان  
 کارشناسی

دانشجویان  
ارشد کارشناسی  

دانشجویان 
 دکتری

تعداد کتا  
 امانت

 تعداد کتا  امانت

 فارسی
26832 

98000 52200 29340 12300 1300 2850 

 130 280 1580 2500 2160 6700 التین

 

 

 1395در سال  اطالعات مرتبط با بخش امانت برای اعضای خارج دانشگاه (:3) جدول شماره

امانت داده شده تعداد منابع مبدا مراجعه  

 160 دانشگاه علوم پزشکی

 14  1طرح امین

 980 اعضای برون سازمانی

 

 

1395(: اطالعات مرتبط با تسویه حساب اعضا کتابخانه در سال 4) جدول شماره  

 94تسویه حساب 

 واحدها نام
 هیات علمی کارکنان

 دانشجویان

 کارشناسی ارشد دکتری

 مرکزی 3100 2228 528 5 56

 

  

                                                           
 بین کتابخانه ها و مراکز تحقیفاتی  ایران می باشدطرح امانت  - 1
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 این بخش به قرار زیر است:های  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 

 سیمادای  هافزار کتابخان اری در طراحی سیستم امانت در نرمهمک 

 سیمادای  هافزار کتابخان گیری نرم طراحی سیستم گزارش همکاری در 

 سیمادای   هافزار کتابخان خوانی نرم همکاری در طراحی سیستم شلف 

 سیمادای   هافزار کتایخان تعیین سطح دسترسی کابران در نرم 

 قفسه گردانی مخزن فارسی با توجه به افزایش فضا 

 ها نصب راهنماهای جدید قفسه 

 صوص فرایندهای بخش امانتتهیه و نصب راهنمای آموزشی برای مراجعان در خ 

 تهیه منشور کاری بخش امانت 

 های آموزشی  تهیه نکته کارت 

 سیمادای  هکتابخانورود اطالعات و ساماندهی اعضا طرح غدیر و دانشگاه علوم پزشکی در طرح عضویتی در نرم افزار 

  نسخه 10700نویسی  از بخش فهرستهای جدید  دریافت کتا 

  نسخه 1200مخزن های   کتا شناسایی و رفع اشکال 

 (کنندگان های درخواستی مراجعه تهیه لیست کتا ) کتابخانهسازی  مجموعه در همکاری. 

 و پیش بینی لیست خرید مجددهای پرمراجعه  کتا  نیاز سنجی سیستمی از 

  های امانتی دارای تاخیر برای امانت به دانشجویان پیگیری کتا 

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

 آموزشی برای دانشجویانهای  کارگاه برگزاری 

 فر(ن3) آموزش کارورزان رشته کتابداری 

 راهنما مشارکت در میز مشاوره و کتابدار همکاری و 
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 11000بیش از کتابخانه با داشتن بخش مرجع 

نیازهای   (نسخه 24000عنوان کتا  مرجع )

محققین، پژوهشگران و دانشجویان را مرتفع نموده 

به عنوان کتا   360تعداد   1395است. در سال 

مجموعه بخش مرجع اضافه شد. از جمله 

 نیوجاین سال  های ویژه بخش مرجع در فعالیت

 در بارکد فاقد  یمیقد نیوالت یفارس مرجع منابع

 و مرجع بخش کتابداران توسط بودکه  95 تابستان

 تعدادطی آن  و افتی انجام یکمک یروین کی

 و یبررس نیالت کتا  مرجع فارسی و نسخه 4192

 . دیگرد خارج مجموعه ازشده و  نیوج  نسخ تکرار و مطالب یکهنگ لیدل به

جهخت  منخابع  ایخن  لیسخت     نسخه کتا  مرجع فارسی بودنخد.  1223نسخه کتا  مرجع التین و تعداد  2969از این تعداد 

  .گرفت قرار کتابخانه اتسفارش بخش اریاخت درج از اموال وخر
 

1395سال  های بخش مرجع در (: فعالیت5) جدول شماره  

 تعداد عنوان

 6470 تعداد مراجعان

 5942 های پاسخ داده شده )ساده، متوسط، جستجوی خاص و پژوهش طلب( در بخش جمع کل سؤال

 مورد 484 گویی به سواالت چت پاسخ

 مورد 30 پاسخ گویی از طریق ایمیل

 مورد 600 بررسی مقاالت اعضاء هیئت علمی در سامانه ساعد

 مورد 580 جوابدهی به سواالت چت )آفالین از طریق ایمیل(

 نسخه 350 گزینش و انتقال منابع فاقد بارکداز انباربه بخش ) فارسی والتین(

 قفسه 508 دوبار درسال( )بخش التین و فارسیها  سازی قفسه چینش و مرتب

 قفسه 254 چینش ومرتب سازی منابع بخش التین دوبار

 نسخه 150 منابع مرجع جهت تکثیر )فارسی والتین(

 نفر 2 آموزش کارورزان رشته کتابداری

 عنوان 3 تعداد بروشور )منابع مرجع معرفی شده( و راهنماها

 محمود صدیقی: مسئول بخش مرجع
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 تعداد عنوان

 مورد 390 پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت تلفنی

 عنوان 5 کتابخانه مقاله جهت نشریه

 فایل 8 ها و سطح شهر )فارسی، التین( و تهیه فایل شناسایی منابع کسری بخش جهت خرید از نمایشگاه

 نسخه 90 امانت منابع مرجع جهت استفاده در بیرون ازکتابخانه

 فایل 8 التین( -های مرجع جهت سایت و برد )فارسی تهیه فایل الکترونیکی و چاپی تازه

 نسخه 50 سازی منابع فرسوده مرمت

 جلسه 3 )معرفی منابع مرجع( های آموزشی مشارکت در تدریس کالس

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

 المللی کتا  تهران نمایشگاه بین شرکت در خرید کتا  از همکاری و 

 نمایشگاه کتا  مشهد خرید کتا  از همکاری و شرکت در 

 تهیه و تنظیم گزارش آماری 

 راهنما مشارکت در میز مشاوره و کتابدار همکاری و 

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

 روزآمدسازی راهنماها و بروشورها 

 نیازسنجی منابع مورد نیازبخش شناسایی و 

 گردانی کتابچینی  و قفسه 
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نشریه التین و عنوان  2414بیش از بخش نشریات با داشتن 

غنی  "مجموعه نسبتا 1395عنوان نشریه فارسی در سال 1180

ای که نیازهای پژوهشی مراجعان را  فراهم ساخته، به گونه

 نماید. تامین می

 1395ی ویژه این بخش در طول سال ها از عمده فعالیت 

 مربوط به سالهای افتتاح و ایجاد بخش نشریات فارسی قدیمی 

 دمات بهتر به محققان و پژوهشگران،جهت خ 1350-1290

سیستم یکپارچه همکاری در طراحی سیستم بخش نشریات در 

ه و انتقال مجالت وجین شده ب ورود اطالعات نشریات فارسی در پایگاه سیماد  ،رسانی دانشگاه )سیماد( مرکز اطالع

 باشد: های این بخش به شرح جدول زیر می فعالیت بود. و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها  سازمان کتابخانه ها، موزه

 

 1395های بخش نشریات در سال  (: فعالیت6جدول شماره )

 عنوان تعداد

 های فارسی دریافت شده تعداد نشریات و خبرنامه نسخه 2188 

 های التین دریافت شده )چاپی( خبرنامهتعداد نشریات و  نسخه 97 

 نشریات فارسی خریداری شده عنوان 58

 نشریات التین الکترونیکی خریداری شده عنوان 107

 نفر 1707مورد  43

 

 راهنمایی بازدیدکنندگان از بخش نشریات

 آموزشی کالسهایمشارکت در تدریس  جلسه 18
 ها نحوه استفاده از پایگاه روش جستجو و زمینهآموزش فردی به دانشجویان در  نفر 50بیش از 
 آموزش کارورزان رشته کتابداری نفر  8

 همکاری در تهیه کپی از مجالت فارسی برگ 1600

 همکاری در تهیه کپی از مجالت التین برگ 640

 های نشریات جاری سازی قفسه مرتب قفسه 72هر دوره -دوره  10

 ی بخش نشریات آرشیو التین )بر اساس موجودی قفسه(ها  تهیه راهنمای قفسه مورد 144

 جهت ارسال به صحافی التینآماده سازی مجالت  نسخه 10

 آماده سازی مجالت فارسی جهت ارسال به صحافی نسخه 507

 نصب تگ ایمنی به مجالت صحافی شده  نسخه 204
 تهیه لیست از مجالت آرشیو التین عنوان 2420

 آرشیو التین مجالت شلف خوانی 100

 ورود اطالعات نشریات فارسی در پایگاه کتابخانه مرکزی )سیماد( عنوان 972

 نشریات عربی بخش آرشیو التین انتقال  عنوان 70

 

 فرزانه فرجامی: مسئول بخش نشریات
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 های این بخش به قرار زیر است: عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت

 آوری نظرات مراجعین در خصوص تهیه مجالت جدید جمع 

  نشریات فارسی و التین انتقالی از دانشکده علوم تربیتیساماندهی 

  چیدمان مجالت دریافتی روی بورد جاری 

 به قفسه های مربوطه چیدمان و برگرداندن مجالت روی میزها 

 به روز رسانی صفحه خانگی بخش نشریات 

 راهنما مشارکت در میز مشاوره و کتابدار همکاری و 

 از بخش جاری و قراردادن آنها در آرشیو 1392های قبل از مجالت سال انتقال 

  راهنمایی و پاسخگوئی به مراجعان و کمک به بازیابی منابع  

 ها و اینترنت آموزش مراجعین در استفاده از پایگاه 

 در نمایشگاههای کتابخانه  مجالت تکراری فارسی و التین و فروش حراج دائمی 

 در نمایشگاه اهداء مجالت رایگان فارسی و التین  

 رسانی اطالعات مربوط به بخش نشریات در صفحه خانگی سایت کتابخانه به روز 

  مرمت منابع فرسوده 
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نامه مقطع  پایان 19700داشتن بیش از ها با  نامه بخش پایان

های فعال و پویای  کارشناسی ارشد و دکتری یکی از بخش

های دفاع شده در  نامه رود. کلیه پایان کتابخانه به شمار می

در این بخش  مشهد دانشگاه فردوسیدانشکده های مختلف 

های ویژه این بخش  شود. از فعالیت گردآوری و نگهداری می

 کامپیوتر و  41مجهز نمودن بخش پایان نامه ها به  1395در سال 

به این منظور  .ها بود نامه پایان ارائه خدمات نمودنالکترونیکی 

هایی که فایل الکترونیک نداشتند اسکن شده و برای  نامه پایان

های  فایل کلیه نامه در محیط و  های مجاز پایان ارائه قسمت

تا آبان ماه این کار از تیرماه شدند.  1ها بوک مارک نامه پایان

با استفاده ار دو عدد  1387پایان نامه مربوط به سالهای قبل از  5700به طول انجامید در این مدت تعداد  1395سال 

   شد.اسکنر اسکن 

  .از این پس پایان نامه ها به صورت الکترونیک ارائه می شوند. و نسخه های چاپی مورد استفاده قرار نمی گیرد

به دانشگاه برای تصمیم گیری در مورد دریافت یا عدم  هم به حفظ نسخ چاپی کمک کرده و هم ن امرای

 دریافت نسخه چاپی از فارغ التحصیالن کمک می نماید.

 سطح دسترسی تصمیم گیری در مورد این که و بوک مارک کردن آنها  با الکترونیک شدن همه پایان نامه ها

در حال حاضر به طور مثال به پایان نامه ها برای اعضای مختلف دانشگاه چگونه تعیین شود ساده شده است. 

بر اساس آی پی تعدادی از کامپیوترهای مشخص در بخش کتابخانه مرکزی  دردستیابی به پایان نامه ها صرفا 

یق پرتال و یا هر بستر دیگری که دانشگاه تشخیص داد اما این امکان وجود دارد که از طر ،پایان نامه میسر است

 .و یا خارج از دانشگاه تعریف شوددر سطح دانشگاه  ها دسترسی

  ،هر هر زمان صالح بدانند بوک مارک شدن پایان نامه ها باعث می شود، با توجه به سیاست های دانشگاه

. تغییر در قسمت های دسترس پذیر پایان  اینداز طریق و  دسترس پذیر نم بخواهندقسمت از پایان نامه ها را 

 جدید به راحتی امکان پذیر خواهد بود. قابلیتهاینامه ها با توجه به 

  این امکان را به دانشگاه می دهد که مشخص نماید کتابخانه ارائه خدمات به صورت الکترونیک و با نرم افزار

ت. به این ترتیب استاد راهنما با تهیه گزارشی از هر دانشجویی از چه پایان نامه هایی استفاده نموده اس

این امر می تواند به رعایت اخالق  شود.می های مورد استفاده دانشجو از سیر مطالعات او آگاه  نامه پایان

 پژوهش در راستای استفاده منصفانه از پایان نامه ها و جلوگیری از سرقتهای علمی راهگشا باشد.

                                                           
 .تا راحت تر قابل شناسایی و پیدا کردن باشد مارک به محل بخشی از متن یا دیگر محتوای فایل اشاره می کند بوک - 1

 ها نامه دوست: مسئول بخش پایان محمد نظام
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 هر  مختلف از پایان نامه ها را فراهم می سازد به نحوی که پایان نامه های پر استفادهگیری های  امکان گزارش

این گزارشات می تواند به ترسیم  .مهیا می باشدانواع گزارش . امکان تهیه مشخص شودرشته هر دانشکده و یا 

 نقشه پژوهش دانشگاه و شناسایی نیازهای پژوهشی دانشگاه کمک کند.

همراه با نرم افزار مناسب انعطاف الزم برای ی دانشکده ها پایان نامه هاای کامل از  مجموعهبا داشتن  "نهایتا

و میزان دسترس پذیری راحت تر صورت می  سیاست های دانشگاه در مورد نحوه ارائهتصمیم گیری و همراهی با 

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

 

 

1395ها در سال  نامه های بخش پایان (: فعالیت7جدول شماره )  

 تعداد عنوان

 484 های وارد شده در سیماد در مقطع دکترا نامه پایان

 2070 های وارد شده در سیماد در مقطع ارشد نامه پایان

 2061 های تسویه حسا  شده پایان نامه

 قفسه 126 ها نامه خوانی پایان شلف

 مورد10 ها نامه پایانجایی  قفسه گردانی و جابه

 مورد 200حدود  ها نامه آموزش به مراجعه کنندگان حضوری و غیرحضوری در خصوص تسویه حسا  پایان

 10 ها نامه پاسخگویی به مراجعان غیرحضوری از طریق ایمیل جهت دسترسی به پایان

 5 ها نامه تهیه راهنماهای مربوط به بخش پایان

 نسخه 6590 اسکنبرای ها  برش پایان نامه

 نسخه 4692 غیرتکراری که برش خورده اند )بعد از اسکن آنها(های  صحافی مجدد پایان نامه

 10351 فراخوانی فایلها از سرور جهت بوک مارک

 10351 بارگذاری فایلهای بوک مارک شده در سرور

 16941 بوک مارک پایان نامه ها
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 1395ها  نامه بخش پایان (: آمار مراجعه کنندگان8جدول شماره )

 آزاد و غیر انتفاعی پیام نور دولتی غیرفردوسی فردوسیدانشگاه  های سال ماه

 223 86 59 618 فروردین

 301 128 83 1147 اردیبهشت

 271 26 62 847 خرداد

 279 18 98 619 تیر

 289 23 116 641 مرداد

 325 10 86 719 شهریور

 279 44 103 1473 مهر

 385 97 108 1738 آبان

 320 56 114 1258 آذر

 420 32 66 1466 دی

 293 35 118 1136 بهمن

 212 51 52 863 اسفند

 3597 606 1065 12525 جمع کل

 

 

 

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

  های آن در برخی از بخش اتتغییر ایجاد اصالحات وبررسی سیستم سیماد و  

 ها راه اندازی سیستم مطالعه در سالن پایان نامه 

 راهنما مشارکت در میز مشاوره و کتابدار همکاری و 

 الکترونیک و مهندسی شیمی، مکانیک، های آموزشی مهندسی صنایع ارسال پیشنهادهای پژوهش برای گروه 

 در صفحه خانگی سایت کتابخانه ها  پایان نامهرسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز 
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رسانی با هدف شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی  بخش اطالع

فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطالعاتی و 

به منظور پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارائه 

اطالع رسانی های ویژه بخش  از جمله فعالیت نماید. خدمات می

ایجاد،   ،چند زبانه کردن سایت مرکز اطالع رسانی این سال در

فارسی،  سه زبان بهسایت تصحیح و بروز رسانی صفحات 

 انگلیسی و عربی بود.

 :باشد به شرح زیر می 1395در سال های این بخش  فعالیت  

 
 1395های بخش اطالع رسانی در سال  (: فعالیت9جدول شماره )

 تعداد عنوان

 528 دانلود مقاالت التین

 638249 دانلود خودکار مقاالت التین از پاد

 505 دانلود مقاالت فارسی

 265 مقاالت سیویلیکا دانلود

 519630 دانلود خودکار مقاالت سیویلیکا از پاد

 381 کتا  التیندانلود 

 13 الکترونیکیپایان نامه دانلود 

 28 سفارش مقاله التین

 12 سفارش کتا  التین

 2 سفارش استاندارد

 42 ) مقاالت اساتید(مقاالت از سیستم سدفتهیه 

 10 ارسال خبرنامه الکترونیکی

 6 ارسال پیام از سیستم سدف

 موضوع 9پیامک در  3762 ارسال پیام از سامانه پیام کوتاه

 اطالعیه، تصویر و فایل 256 آگاهی رسانی از کانال تلگرام

 28 تهیه راهنما

 308 های منابع اطالعاتی راهنماهای موضوعیبررسی سایت

 رسانی شهربانو صادقی: مسئول بخش اطالع
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 تعداد عنوان

 74 های متداول سایت کتابخانه پاسخگویی به پرسش

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

 )با تعیین وقت قبلی( و... ها سامانه ها، پایگاه
18 

 168 پاسخگویی از طریق ای میل

 مورد روزانه 5-3 پاسخگویی از طریق تلگرام

 46 شرکت در جلسات

 جلسه 13 های آموزشی مشارکت در تدریس کالس

 23 بازدیدکنندگانپذیرش 
 

 (: امور مربوط به مدیریت مقاالت سیستم ساعد10جدول شماره )

 تعداد عنوان

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

 کارمند و هیات علمی-کارشناسی-ارشد-دکتری
997 

 

 پاد(: امور مربوط به مدیریت سامانه 11جدول شماره )

 تعداد عنوان

 200 های کاربران پاد پاسخگویی به نامه

 31 های سامانه پاد  پاسخگویی پرسش

 65 بررسی گزارش تخلف

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

 های آماری، سیویلیکا استفاده و گزارش

2  

 6 ارسال خبر به پاد

 1 سامانه پادایجاد عضویت سازمانی در 

 موارد پیشنهاد برای توسعه پاد

 

کردن خودکار درخواست  فعال -1

 مجدد مقاالت سیویلیکا

 ایجاد قابلیت بالک کردن افراد -2

 یکسان سازی تصاویر پروفایل اعضا-3
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 (: امور مربوط به مدیریت وب سایت12جدول شماره )

 تعداد عنوان

 43 ایجاد و درج خبر

 440 بروز رسانی صفحات )به سه زبان(ایجاد، تصحیح و 

 103 ایجاد و تصحیح منوهای آبشاری و تصویری

 7 ها بندی ها و دسته ایجاد مجموعه

 102 ها ها و ماژول ها، پالگین سازی کامپوننت درخواست، بررسی و پیگیری فعال

 58 تلفنیدرخواست تغییرات کدگذاری روی سایت از طریق مدیریت کار، اتوماسیون اداری و 

 217 ها و تولید تصاویر انیمیشن برای سایت ویرایش تصاویر و عکس

 7 تنظیم و مدیریت جلسات تیم طراحی و  سایت
 

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

 رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد سه زبانه کردن سایت مرکز اطالع 

 ها و کارگاههای آموزشی و بهبود عملکرد سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره گسترش 

 )بهبود عملکرد پرسشهای متداول سایت مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی )در حال انجام 

 )آغاز به پیاده سازی طرح یکپارچه سازی جستجوی منابع اطالعاتی دانشگاه فردوسی مشهد )در حال انجام 

 فحات علم سنجی در سایت مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی )در حال انجام(آغاز بهبود ص 

 استنادیهای  زپایگاهاوایرلس وخوابگاهی برای استفاده های  از شبکه گزارش درخواست رفع اشکال 

 ها  و انجام درخواست تکاالاشرفع  پیگیری و  ها، امکانات، درایوها بخش از لحاظ برنامههای  بررسی سیستم 

  ی برون سازمانیقراردادهابه مراجعان همکاری در پاسخگویی 

  اعضا در سامانه پادرفع اشکال دسترسی 

  بخش اطالع رسانیبروشور ها و  گزارشتهیه و تدوین 

  به منظور تامین محتوای سیویلیکا در پادپیگیری 

 مرکز کامپیوتر برای آپلود فایل به های گذشته، ارسال منابع و فایلها دسته بندی منابع خریداری شده، طی سال 

 ایجاد عضویت سازمانی در سامانه پاد 

  پایگاه آزمایشی به منظور ارزیابی محتوا و عملکرد 2بررسی 

 های خارج از دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه تهیه منابع  مشاوره به دانشگاه

 های مربوط به مهارتهای سواد اطالعاتی و ... جی، سرفصلهای اطالعاتی، علم سن اطالعاتی، پایگاه
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سی دی که شامل  9000با داشتن  اریبخش دیداری و شنید

بخخش امانخت  و   های موجود در  لوح فشرده مربوط به کتا 

نیاز مراجعین را بخر آورده  باشد  های فشرده آموزشی می لوح

 کنند. می

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

 

 

 

 

 

 

 1395(: امکانات و خدمات بخش دیداری شنیداری در سال13جدول شماره )

 تعداد عنوان

 4500  های فشرده کتابهای فارسی تعداد لوح

 785 های فشرده کتابهای التین تعداد لوح

 4500 فشرده فارسی و التین و آماده سازی آنهاهای  از لوح imageتهیه 

 3000 کتابخانه و ایجاد امکان لینک آن در سیستم سیمادftpفشرده بر روی های  قرار دادن فایل لوح

 نفر 1 رشته کتابداری آموزش کارورزان

 

 

دیداری و شخیداری  رسانی اطالعات مربوط به بخش  به روزو  این بخش عالوه بر موارد فوق در خدمات میز مشاوره

 نیز همکاری داشته است.  در صفحه خانگی سایت

  

 نژاد: مسئول بخش دیداری شنیداری شهناز غالمحسین
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منابع درخواستی مراجعین حضوری و غیر حضخوری ایجخاد و در قالخب دو طخرح     تامین  بخش تامین مدرک به منظور

 باشد: های این بخش به شرح جدول زیر می کند. اهم فعالیت می امین و قراردادهای سازمانی ارائه خدمت
 

 1395(: گزارش عملکرد طرح امین در سال 14جدول شماره )

 ها دانشگاه
 منابع ارسالی منابع دریافتی

 التین فارسی التین فارسی

 - - 5 - تهران

 - - - - بابلسر

پایان نامه 2 شیراز  - - - 

 - - - - تربیت مدرس

 - - 2 - صنعتی اصفهان

 - - - - یزد

 - 1 - 2 سیستان و بلوچستان

 - - 1 - شاهد

 کرمان
 

پایان نامه 2  

- 11 - 

پایان نامه 2 گیالن  - - - 

پایان نامه 1 رفسنجان  - - - 

 - - 1 - کتابخانه ملی

 1 - - - کتابخانه مالک اشتر

 - - - - کتابخانه مجلس

 - - - 1 هنر نیشابور

های قوچان فناوری  - - - - 

 - - - - شهید بهشتی

پایان نامه 2 تبریز  - - - 

 - - - 1 دانشگاه قم

 بنیاد دایره المعارف فارسی
2 - - - 

 - 1 - - دانشگاه ارومیه

امیر کبیردانشگاه   - - - 1 

 جمع
پایان نامه9  

کتا 5  

9 13 2 
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 1395(: گزارش عملکرد تامین مدرک از طریق قراردادهای سازمانی در سال 15جدول شماره )

 نام موسسه یا دانشگاه
 کتاب مقاله

 کتاب التین کتاب فارسی مقاالت التین مقاالت فارسی

 - - - - آموزش عالی توس

 - - - - پژوهشگاه تربیت بدنی

 - - 33 - موسسه حکمت رضوی

 - - 5 2 موسسه خاوران

 1 - 1 - خردگرایان مطهر

 - - - - سازمان زمین شناسی

 4 - 23 - اشراق

 - - - - اقبال

 - - 20 38 تابران

 - - 4 2 شاندیز

 - - - - عطار

 - - - 3 خیام

 - - - - کاویان

 - - - - پارت الستیک

 5 - - 7 بودجهسازمان برنامه و 

 - - - 22 صنایع جواد االئمه

 - - 2 8 آموزش عالی سلمان

 10 - 88 82 جمع

 

  رسانی اطالعات مربوط به بخش تامین مدرک در  به روز ومیز مشاوره این بخش عالوه بر موارد فوق در خدمات

  است.  همکاری داشته صفحه خانگی سایت
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کتابخانه  3های اهدایی با وجود منابع اهدا شده  بخش مجموعه

رسانی به مراجعین  های خود را جهت خدمات فعالیتشخصی، 

های اهدا شده مرحوم  این بخش منابع کتابخانه نماید. ارائه می

منبع، محدث خراسانی با  6000استاد کاظم مدیر شانه چی با 

منبع را شامل  6000منبع، و محمد حسین فرزین با  3000

های تاریخ، ادبیات، عرفان و ادیان   شود. این منابع در زمینه می

در این  1395هایی که در سال  باشند. از جمله فعالیت فقه می

های  شدن سیستم امانت بخش مجموعه فعالبخش انجام شد 

 عمده خدمات این بخش به شرح زیر است: اهدایی بود که باعث سرویس دهی بهتر و بیشتر به محققین و پژوهشگران است.
 

 

 1395های اهدایی در سال  های بخش مجموعه (: فعالیت16جدول شماره )

 تعداد عنوان

 نفر 1500 به مراجعان راهنمایی و پاسخگویی

 مورد 500 کردن منابع چاپی )شامل کتابهای استفاده شده روزانه( مرتب

 نسخه100 های اشکالی مجموعه اهدایی به بخش فنی  ارسال کتا 

 نسخه3000 ثبت کتب اهدایی مجموعه فرزین  در سیستم سدف )سیماد(

 نسخه1000 نویسی ارسال منابع )مجموعه محمد حسین فرزین( جهت فهرست

کردن منابع اطالعاتی از نظر  از خدمات فنی شامل )چکها  برگشت کتا 

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

 نسخه1000

 3 تهیه بروشور فعالیت کاری مجموعه

 نسخه 100 ثبت کتابهای نفیس مجموعه فرزین در سیستم سدف

 نسخه 100 فرزینهای نفایس مجموعه  چسباندن بارکد کتا 

 نفر 4 تابدرایرشته کآموزش کارورزان 

 مهرماه فعال شدن سیستم امانت بخش مجموعه اهدایی

 نسخه 240 های مجموعه اهدایی  امانت و بازگشت کتا 

های التین مجموعه فرزین در سیستم سدف و چسباندن بارکد و  ثبت کتا 

 ها به بخش فنی  ارسال کتا 

 نسخه 50

 مورد15 پاسخگویی به مراجعان و بازدیدکنندگان راهنمایی و
 

خدمات میز مشاوره  های نفیس مجموعه، ه لیستی از کتا تهی، کنندگان کتا بخش نسبت به تهیه زندگینامه اهدااین 

 نیز همکاری داشته است.و راهنمایی بازدیدکنندگان کتابخانه 

 های اهدایی ی ناصری: مسئول بخش مجموعهکبر
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ویسی و ن انجام امور مربوط به فهرست سازماندهی منابعبخش 

عربی و کتب التین )انگلیسی،  سازماندهی کلیه کتب فارسی،

را به عهده های دانشگاه  فرانسه، آلمانی، روسی و...( کتابخانه

نویسی  عنوان کتا  فهرست 15018تعداد  1395 دارد. در سال

 باشد. التین میعنوان  836فارسی و  14182شده است که تعداد 

های بخش فنی اصالح و به روزرسانی اطالعات  عالیتجمله فاز 

 500تعداد  1395کتابشناختی است که در طی سال های  پایگاه

الهیات در سیستم عنوان کتا  مربوط به کتابخانه دانشکده 

 اصالح گردیده است. 

مدیریت نشر آثار از این به بعد مقرر شد  ،عنوان کتا  انجام گرفت 7نویسی پیش از انتشار نیز برای  فهرست

 دانشگاه مسولیت فهرست نویسی پیش از انتشار را به عهده گیرد.علمی 

از جمله کارهای دیگر انجام شده در این بخش، بارکددار نمودن کتابهای صحافی در سیستم و انجام امور 

وان کتا  صحافی در این بخش کار شده و به بخش عن 1200که تعداد  باشد اندن لیبل میسبسازی آنها از جمله چ آماده

 امانت تحویل داده شده است. 

 

 1395آمار کتب فهرست نویسی شده در بخش خدمات فنی در سال (: 17جدول شماره )

 "عنوان"التین  "عنوان"فارسی  دانشکده ردیف

 - 1963 الهیات 1

 189 3513 ادبیات 2

 30 1300 علوم تربیتی 3

 - 82 مرکز مشاوره 4

 617 6324 کتابخانه مرکزی 5

 - 1000 های اهدایی مجموعه 6

 - 500 دانشکده الهیاتهای  ا تاصالح ک 7

 - 1200 صحافیهای  کتا  8

 836 15882 جمع کل 

 

 الدن قزلی: مسئول بخش سازماندهی منابع
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 های این بخش به قرار زیر است: عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت

  تلفنی و مذاکره شفاهی با واحدها و کتابخانه مرکزیها و سیستم به صورت  رفع اشکال مربوط به کتا 

 نویسی و  یی و چگونگی فهرستهای خارج از دانشگاه برای آشنا همکاری و راهنمایی و مشاوره با سازمان

 ها سازی کتابخانه آماده

 تهایی که ضروری بوده و در همان لحظه مورد نیاز مراجعه کننده بوده اس سازی و تحویل سریع کتا  آماده. 

 (نفر 10)رشته کتابدرای  آموزش کارورزان 

 در صفحه خانگی سایت کتابخانه خدمات فنی رسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز 

 همکاری در میز مشاوره و کتابدار راهنما 
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، نشریه، نیازهای اطالعاتی شامل کتا بخش سفارشات با هدف تهیه و تامین 

در  نماید. می استاندارد و... برای جامعه دانشگاهی فعالیت، اطالعاتیهای  پایگاه

شد. از ای  هریال صرف خرید منابع کتابخان  5،922،243،000مبلغ  1395سال 

 نهمینخرید از بیست و مناسب جذ  بودجه ، ویژه این بخشهای  فعالیت

نمایشگاه کتب تخصصی سیزدهمین گزاری بر ، المللی کتا  تهران نمایشگاه بین

و رسانی  اطالع التین دانشگاهی و نمایشگاه کتب فارسی هفته پژوهش در مرکز

 کتابخانه مرکزی بود. اهم خدمات این بخش به شرح زیر است:

 
 

 1395بخش سفارشات در سال های  فعالیت(: 18) جدول شماره

 زباننوع  نوع منبع اطالعاتی
هزینه ریالی  روش تهیه

 شده صرف
 اهدایی خریداری

 4،800،000،000 2908 4623 فارسی و التین کتاب

 عنوان() نشریات
 32،163،000 168 58 فارسی

 0 217 0 التین

 اطالعاتیهای  پایگاه
 130،000،000 - 4 فارسی

 1،673،788،000 - 250بیش از  التین

 نسخه() منابع وجین شده
 - - 1223 فارسی

 - - 2969 التین

 - 1000 - فارسی و التین نسخه() منابع اهدا شده به مراکز مختلف
 

 

  

 طلب پریوش ایمان

 مسئول بخش سفارشات
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 این بخش به قرار زیر است:های  فعالیتعالوه بر موارد ذکر شده سایر 

 تمدید اشتراک مجالت خریداری فارسی  

 پیگیری ارسال مجالت اهدایی 

 الکترونیکیهای  خرید پایگاه 

 در این خصوصرسانی  اطالع قراردادن فایل مجالت الکترونیکی در پاد و 

  نما متن، سیویلیکا و نور، فارسی مگ ایرانهای  پایگاهتمدید اشتراک 

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

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

  نمایشگاه بین المللی کتا  تهران و مدیریت ستاد خرید  نهمینخرید کتا  از بیست و 

 خرید کتا  از سطح شهر 

 خرید کتا های  مدیریت و استفاده از سیستم ثبت سفارشات جهت دریافت سفارش 

 ثبت سفارش گیری روزانه سفارش خرید کتا  از طریق سیستم دریافت و پی 

  ها اهدایی رسیده و انتخا  درصورت نیاز و همچنین اهدای منابع اضافی کتابخانه به سایرکتابخانههای  بررسی کتا 

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

  ثبت و ارسال به بخش فنیقبض انبار و ، خریداری شده و اهدایی شامل مهر زدنهای  آماده سازی کتا 

 الکترونیکی در پاد های  تهیه کتابهای الکترونیکی درخواستی و قرار دادن فایل 

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

  پی گیری تمدید عضویت کتابخانه در ایفال 

  اهدا کتا  حراج و برگزاری نمایشگاه 

  برگزاری 

 و خرید منابع آنهاای  هدانشکدهای  پی گیری سفارشات خرید کتابخانه  

 راهنما مشارکت در میز مشاوره و کتابدار همکاری و 

 نفر( 5)رشته کتابداری  آموزش کارورزان 

 در صفحه خانگی سایت کتابخانه سفارشات رسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز 
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آموزشی  های بخش ارتباطات و آموزش با هدف  ارائه برنامه

به منظور حفظ، اشاعه و ارتقا دانش  جامعه دانشگاهی و ایجاد 

از جمله ائه نموده است. های خود را ار ارتباط و تعامل فعالیت

سازی کارگاه  آماده 1395فعالیتهای ویژه این بخش در سال 

 25های آموزشی با  ها و کالس آموزشی جهت برگزاری دوره

 همچنین  نفر 50و ظرفیت کامپیوتر 

طی ملی و بین المللی در سطح بازدید کننده  1700بیش از میزبانی 

به شرح جدول زیر می  این بخش. فعالیتهای بوددرخواست  43

 باشد.
 1395بازدیدکنندگان از کتابخانه در سال (: 19جدول شماره )

 تعداد عنوان

 نفر 502  بازدیدکنندگان خارجی

 نفر1015 بازدیدکنندگان دانش آموزی

 نفر 47 بازدیدکنندگان دانشجوئی

 نفر 75 و نهادهاها  سازمان

 نفر 68 اران دانشگاه بازدید کتابد

 نفر 1707 بازدید کنندگان جمع کل

 

1395در سال  فعالیتهای بخش آموزش (:20جدول شماره )  

 شرکت کنندگان ساعت تعداد عنوان

 447 39 13 تور های آموزشی

 314 172 24 کارکنانهای آموزشی کارگاه

های آموزشی کارگاه

 دانشجویان
57 122 1233 

های آموزشی اعضای کارگاه

 هیئت علمی
6 24 93 

 182 16 8 های علمی برگزار شده نشست
 

 هراتیان: مسئول بخش ارتباطات و آموزش فاطمه
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 این بخش به قرار زیر است:های  عالوه بر موارد ذکر شده سایر فعالیت

 دانشکده ( 12) 95انشجویان ورودی جدید در مهر شرکت در معارفه د 

  ویژه و حضوری فعال و پررنگای   هبا غرف ٬ 95شرکت در نمایشگاه ویژه دانشجویان ورودی مهر 

  (جلسه 7)  مربوطهبرگزاری جلسات کمیته آموزش و پیگیری جهت اجرایی شدن تصمیمات و مصوبات 

 الزم برای برگزاری جلسات سخنرانی های  زنی برای انتخا  سخنران و انجام هماهنگیرای 

 مربوطه و تحویل های  آموزشی و صدور گواهینامههای  نظارت بر اجرای دوره 

 تخصصی های  مشارکت در برگزاری برنامه هایی نظیر هفته پژوهش و همایش 

 الزم برای برگزاری کالسهای آموزشی نظیر نیاز سنجی / انتخا  مدرس/ اخذ مجوز/های  انجام هماهنگی.... 

 های آموزشی اعضای هیات علمی و کارشناسان همکاری با معاونت طرح و برنامه در برگزاری تعدادی از کارگاه 

 سایت کتابخانه تلگرامی ، کانال های مربوط به رویدادهای کتابخانه و انعکاس در سایت کتابخانه  تهیه اخبار و گزارش ، 

 دانشگاه و در صورت لزوم از طریق رسانه خبری لیزنا

 الزم های  برای انجام هماهنگیها  های کتابخانه / دانشکده برقراری ارتباط با سایر بخش 

 های آموزشی در کتابخانه الزم برای برگزاری جلسات گروههای  انجام هماهنگی 

 های الزم تهیه و ارائه گزارش 

  کتابداریآموزش کارورزان رشته  

 راهنما مشارکت در میز مشاوره و کتابدار همکاری و 

 در صفحه خانگی سایت کتابخانه ارتباطات و آموزشرسانی اطالعات مربوط به بخش  به روز 
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ای،  های شبکه کامپیوتری دانشگاه، پشتیبانی ازسرورهای کتابخانه این بخش با هدف طراحی و پشتیبانی از زیر ساخت

ای کارمندان و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده کاربران و مراجعین محترم از امکانات  انجام خدمات فنی رایانه

 پردازد. نامه و... به ارائه خدمات میالکترونیکی از قبیل اینترنت، وایرلس، جستجوی مقاله و کتا  و پایان

 باشد: به شرح زیر می 1395ای در سال  های بخش پشتیبانی رایانه فعالیت

 رفع مشکالت نرم افزار، سخت افزار و شبکه همکاران و ساختمان و ای   هبررسی دور 

 مجموعه تا حد امکانهای  ری و سخت افزاری سیستارتقاء نرم افزا 

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

  تر تعمیر و ارسال و پیگیری آنها جهت تعمیر و بازگشت هرچه سریعتجهیزات معیو  و نیازمند بررسی 

  سواالت دانشجویان و همکاران کتابخانه و واحدها و راهنمایی آنهاپاسخگویی تلفنی به 

  ،و... نامه پایان، آموزش، نوسابررسی و رفع مشکالت احتمالی و قطعی سرورهای امانت، جستجو، آنتی ویروس 

  سامان دهی و تغییرIp ها بر روی کلیه کامپیوترها و انجام تنظیمات الزم جهت تغییرvlan ا و به دهی به آنه و نظم

 ها  ها و پرینترهای موجود در بخش اشتراک گذاری مجدد سیستم

  ارسال درخواست به مرکز فاوا جهت تخصیصvpn  ها و افزایش حجم دانلود برخی از همکاران. بخش برخی از برای 

 های  سیستمبرداری در صورت امکان و اسقاط  ی قدیمی موجود جهت ارتقاء و بهرهها بررسی وضعیت سیستم

 .قابل استفادهغیر

  داخلی کتابخانه و جلسات کارشناسان شرکت در جلساتIT  آموزشی.های  و کالس فاوامرکز 

 های کارگاه آموزشی و سایت خواهران و برادران در  سرکشی به کتابخانه قدیم جهت بررسی و رفع نقص سیستم

 زمان عدم حضور مسئولین سایت.

 خریداری شده. ها و تجهیزات جدید اندازی سیستم نصب و راه 

 های مختلف کتابخانه. پشتیبانی سرورهای خدمات دهنده به مراجعین و بخش 

 شبکه بی سیم سایت و سالن مطالعه ساختمان شماره دوهای  گیری جهت رفع ضعف و کاستی اعالم وضعیت و پی 

 مجموعههای  تعویض سرور آنتی ویروس و بروزرسانی سخت افزاری سرور و نرم افزاری کلیه سیستم 

 ها نامه راه اندازی سیستم دیتاپروژکتور در دو بخش مخزن و پایان 

 و کارگاه آموزشیها  نامه گیری سفارش و خرید دو عدد سوئیچ جهت بخش پایان پی 

 عدد سیستم جهت مدرس کارگاه 1سرور و  1 کالینت، 25اندازی کارگاه آموزشی با تعداد  راه 

 کالینت جهت استفاده الکترونیکی بخش پایان نامه ها 29اندازی یک عدد سرور و  نصب و راه 

  سازی منابع قدیمی فاقد نسخه دیجیتال و بوک  برای دیجیتالها  نامه عدد اسکنر به بخش پایان 2سیستم و  3افزودن

 های الزم به همکاران بخش. گذاری  و ارائه آموزش مارک

 های جدید و کابل کشی الزم و  گیری نصب سوئیچ پیconfig ها از سمت مرکز وئیچس 
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کتابخانخه  امخور عمخومی مرکخز اطخالع رسخانی و     مدیریت 

 صخورت  فعالیتهایبرنامه ریزی و نظارت بر  هدفمرکزی با 

در سخخال کتابخانخخه  ارائخخه خخخدمات جهخخت تسخخهیلگرفتخخه در 

 فعالیت های زیر را ارائه داده است. 1395

 

 

 
 

  زیباسازی فضای کتابخانه 

 نصب تابلو 

   فارسخی هفتخه   انجام امور تدارکات مربوط به سیزدهمین نمایشگاه کتب تخصصی التین دانشگاهی و نمایشگاه کتخب

 رسانی پژوهش در مرکز اطالع

  خراسان رضوی شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش استانانجام امور تدارکات مربوط به 

  نفر، طراحی داخلی سالن، نصب پرده، ویدئو پروژکتور، سیستم صوتی و ...  45باز سازی سالن شورا با ظرفیت 

 نفخر ،   50کخامپیوتر و ظرفیخت    25های آموزشخی بخا    های و کالس سازی کارگاه آموزشی جهت برگزاری دوره آماده

 نصب پرده و ویدئو پروژکتور، سیستم صوتی و. 

  مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاهسالن مطالعه و پبگیری امور پشتیبانی و تاسیساتی 

 کتور و جدا سازی المپ های بخش ها جهت صرفه جویی در برقتاتجهیز کلیه تابلوهای برق به کن 

  کتابخانه قرض الحسنه تجهیز صندوق 

 انجام امور فنی و خدماتی رفاهی سالن های رایانه و مطالعه دانشجویی 

 تعمیر اتاق آسانسور 

 نمای کتابخانه و ستون های سالن مطالعه مقاوم سازی 

  تامین وسایل ادرای مورد نیاز همکاران 

 سالم سازی محل کار و تامین بهداشت محیط 

  

 سیدمحمد مهدی صفائی: مدیریت امور عمومی
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 سایر فعالیتهای کتابخانه
 

 :در کتابخانه انجام گرفت 1395زیر در سال های  فعالیتعالوه بر موارد فوق کتابخانه 
 

  های اطالع یابی و مهارترسانی  های اطالع شماره نشریه الکترونیکی تازه 3انتشار 

 ادبیات و الهیات های  الصاق بارکد به کتب مرجع دانشکده 

 کتابخانه های  مسولین بخشجلسه  12 برگزاری 

  نامه وارده و صادره 1648انجام مکاتبات اداری شامل 


