
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه داد. کرونا  یریگهمهادامه را با  1400 سال یهاتیدانشگاه فعال یو کتابخانه مرکز یرسانمرکز اطالع

های کتابخانه بر ت با مخاطبان و اعضا همچنان ادامه داشت و تاکید فعالیتدر تعامال ی ایجاد شدههاتیدمحدو

ی ایمن و طیکردن محفراهمکنترل شرایط در دست گرفته شد اما همچنان  ارتباطات مجازی و از راه دور بود.

تالش کرد که ارتباط در کتابخانه  لذابود.  ترین هدف کتابخانهاساسی کنندگانو مراجعه کتابداران یبراسالمت 

های له دستاورداز جم ضروری را حفظ کند. شرایطفضای مجازی را بسط دهد و در عین حال مراجعه حضوری در 

 به شرح زیر است: 1400مهم در سال 



 

 

 مورد نیاز متقاضیان یمنابع اطالعات نیدرخواست و تاممجازی  روشتمرکز بر  •

 و...( یاجتماع یهاشبکه ل،یمیا ،ینترنتیا یگوهاو)با استفاده از گفت توسعه ارتباط مجازی و پاسخگویی •

 جازیم یآموزش یهادوره یو برگزار کیآموزش الکترون تداوم •

 در سایت کتابخانه یآموزش یهالمیف و نشر هذخیر •

 وجوی یکپارچهبهبود برخی از اشکاالت سامانه جست •

  اطالعاتی به منابعاز راه دور  یدسترس افزایش •

 نیآنال یمشاوره اطالعات •

تالش کرد تا  رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در این شرایط و براساس رسالت خودمرکز اطالع

  به شکل مطلوب خدمات خود را ارائه دهد.

به امید آنکه این آمار  .ارائه شده است 1400مختلف کتابخانه در سال یهابخش تیفعال عملکرددر ادامه گزارش 

 .تر و ارائه خدمات بهتر مورد استفاده قرار گیردهای دقیقریزیها در راستای برنامهو گزارش

 

 

 

 

 

 

 

رسانیبخش آموزش و اطالع  

روابط عمومیبخش  امانتبخش    

هانامهپایانبخش   

هاپشتیبانی سیستم بخش   

دیداری و شنیداری بخش   

نویسیبخش  سازماندهی و فهرست  

 بخش  سفارشات

سنجیعلم بخش   

های اهداییبخش   مرجع و گنجینه  

نشریاتبخش    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

  برقراری ارتباط با اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان

های رسانی و هماهنگی میان برنامهدانشگاه با هدف آگاهی

 آموزشی دانشگاه

 های آموزشی سواد هماهنگی برای برگزاری تورها و دوره

 اطالعاتی

 های رسانی، انجمنها و مراکز اطالعتعامل با سایر کتابخانه

ملی، تخصصی و محلی برای شناسایی منابع و خدمات 

 تخصصی آنها و برقراری ارائه خدمات ارجاعی

 ها و ها برای شناسایی فعالیتتعامل با مسئوالن دانشکده

 های خاص )مانند هفته کتاب، هفته پژوهش و ...(برنامه

 ساعت کار

تا  7:30ها از ساعت همه روزه به جز پنجشنبه

14:15 

 رانهمکا

شهر بانو صادقی گورجی 

 (رسانی اطالعمسئول بخش آموزش و کارشناس )   

33880653  

sh-sad@um.ac.ir 

فرنفیسه دری 

 (رسانیو اطالع)کارشناس ارشد بخش آموزش 

30388065  

cent-lib@um.ac.ir 

ه شعائیسود 

 (رسانیاطالع)کارشناس ارشد بخش آموزش و 

31388065  

Cent-education@um.ac.ir 

mailto:sh-sad@um.ac.ir
mailto:cent-lib@um.ac.ir
mailto:Cent-education@um.ac.ir


 

 

کردن امکانات تامین نیازها، نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم شناسایی رسانیآموزش و اطالع بخش هدف

کنندگان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و روزآمدسازی خدمات با تحوالت و نیازهای جامعه استفاده

های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است. تدوین و برگزاری هدفآسان به منابع اطالعاتی به منظور پشتیبانی از 

 د.باشمی این بخشدیگر اهداف  گان ازکنندهای آموزشی جهت ارتقا دانش استفادهدوره

دسترسی تمرکز اصلی و  تداوم یافتهای این بخش نیز به صورت مجازی و از راه دور بیماری کرونا فعالیت با ادامه

 بود.از راه دور  و پاسخگویی های اطالعاتیبه پایگاه

 توان در چند دسته قرار داد:رسانی را میهای بخش آموزش و اطالعفعالیت

 ایهای کتابخانهریزی آموزشی دورهبرنامه 

 سازمانیامور مربوط به قراردادهای برون 

 های اجتماعی و تولید محتوای دیجیتالی مدیریت فنی سایت و شبکه 

  مدیریت کتابخانه مجازیDSpace 

 تامین منابع و پاسخگویی روزمره 

 :استشدهها اشاره فعالیت این هایی ازدر ادامه به بخش 

 یرسانبخش آموزش و اطالع یآموزش یزیرمربوط به دسته برنامه یهاتیفعال-1جدول 

 توضیحات تعداد عنوان

 تساع 110در  39  های آموزشی مجازیبرگزاری کارگاه

 نفر 3674کنندگان مجموع شرکت

 ساعت حضوری 2ساعت مجازی و  15در   عنوان 12 های مجازی و حضوریمدیریت نشست

 فایل راهنما 11شامل  9 تولید رکوردهای راهنمای آموزشی

  کارگاه و نشست 36 هاها و نشستفیلم برداری از کارگاه

 بخش و فیلم آموزشی 53شامل  17 های دارای مجوز نشر ادیت و آپلود فیلم کارگاه

 10 تیزر 10 تهیه فیلم و تیزرهای تبلیغاتی و آموزشی



 

 

 بازدید و دانلود فیلم 5000حدود  عنوان فیلم 17 تعداد بازدید و دانلود فیلم های آموزشی

  مورد3 ایجاد و ادیت فیلم برای معرفی کتابخانه

  پوستر 100 ...ها وها و نشستطراحی و تولید پوستر برای کارگاه

  110 های صادرشدهگواهی

 شامل تحقیق، نوشتن متن، تهیه عکس و آپلود  عنوان 84 های منتخب معرفی کتاب

 

 یرساندر بخش آموزش و اطالع یسازمانبه امور برون مربوط یهاتیفعال-2جدول 

 

 

 

 یرساندر بخش آموزش و اطالع تیسا تیریمربوط به دسته مد یهاتیفعال-3جدول 

 تعداد عنوان

 30 ایجاد و درج خبر

 60 ایجاد، تصحیح و بروز رسانی صفحات 

 2 ایجاد وتصحیح منوهای آبشاری و تصویری

 4 سازی کامپوننت ها، پالگین ها و ماژول هاررسی و پیگیری فعالدرخواست، ب

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

 

 

 یرسانسامانه ساعد بخش آموزش و اطالع تیریمربوط به مد یهاتیفعال-4جدول 

 تعداد عنوان

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

 کارمند و هیات علمی-کارشناسی-ارشد-ساعد در مقاطع دکتری

726 

 

 توضیحات تعداد عنوان فعالیت

 3 جدید زمانیعقد قرارداد برون سا
 

 - - بازدید برون سازمانی



 

 

 

 یرسانبخش آموزش و اطالع DSpace یسامانه کتابخانه مجاز تیریمربوط به مد یهاتیفعال-5جدول 

 عنوان

 رای نحوه کار با سامانه )حضوری و مجازی(برگزاری جلسه آموزشی ب

 بررسی منابع و فضا و امکانات و نحوه دسترسی 

 بررسی ملزومات قرارداد و رفع ابهام با دو طرف شرکت و فاوا

 بررسی سامانه از نظر اشکاالت محتوایی در چندین نوبت و پیگیری آن

 یساززش همکار بخش سفارشات برای پیادهجلسه همفکری و آمو

 های سیمادآموزش دانشجویان برای پاالیش اطالعات کتاب

 

 یرسانبخش آموزش و اطالع ییمنابع و پاسخگو نیمربوط به تام یهاتیفعال-6جدول 

 تعداد عنوان

 550 دانلود مقاالت التین 

 54950 گیگالیبدانلود خودکار مقاالت التین از 

 210 دانلود مقاالت فارسی

 701 دانلود مقاالت سیویلیکا

 17552 دانلود خودکار مقاالت سیویلیکا 

 
 
 

 69 دانلود کتاب التین

 180 دانلود پایان نامه الکترونیکی

 15 سفارش مقاله التین

 32 سفارش کتاب التین

 3 سفارش استاندارد

 4 تهیه مقاالت از سیستم سدف) مقاالت اساتید(

 8 ونیکیارسال خبرنامه الکتر

 50 ارسال پیام از سامانه پیام کوتاه

 300 آگاهی رسانی از کانال تلگرام و اینستاگرام

 4 تهیه راهنماهای جدید و ویرایش راهنماهای پیشین



 

 

 

 های این بخش به قرار زیر است:رد ذکر شده سایر فعالیتوه بر مواعال

 های نورمگز، مگیران، سیویلیکاپیگیری دسترسی به پایگاه 

  نام دسترسی از راه دورگیگالیب و ثبتسامانه  بهرفع اشکال دسترسی اعضا 

 رسانیتهیه و تدوین گزارش ها و بروشور بخش اطالع 

 های ینه تهیه منابع اطالعاتی، پایگاهدانشگاه فردوسی در زم رج ازهمکاران دانشگاه یا خا مشاوره به

 و ...های اجتماعی های سواد اطالعاتی، شبکهمربوط به مهارتهای اطالعاتی، علم سنجی ، سرفصل

 پایگاه معرفی کتاب روزآمدسازی مداوم 

 همکاری و مشارکت در خدمات مشاوره اطالعاتی 

 خوانی بخش مرجعهمکاری در شلف 

  کارورزان رشته کتابداریآموزش 

 همکاری در امور بازدیدها 

 

 

 

 38 بررسی سایتهای منابع اطالعاتی راهنماهای موضوعی

 5 پاسخگویی به پرسشهای متداول سایت کتابخانه

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

 ها،سامانه هاو... )با تعیین وقت قبلی(

 مورد مجازی 15

 مورد 15به طور متوسط روزانه  پاسخگویی از طریق تلگرام، واتساپ و دایرکت اینستاگرام

 1277 پاسخگویی از طریق ای میل

 10 های آموزشیمشارکت در تدریس کالس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

 امانت و بازگشت کتاب 

 هاهای برگشتی در قفسهقرار دادن و مرتب نمودن کتاب 

 حسابعضویت و تسویه 

 اصالح اطالعات اعضا 

 اعالم منابع مورد نیاز اعضا جهت تهیه نیازسنجی و 

 آموزش مراجعان 

 وجوی منابع و بازیابی کتابراهنمایی مراجعان در جست 

 های آماریتهیه گزارش 

 وجین 

 خوانیشلف 

 ساعت کار
 

 17:45تا  7:30شنبه تا چهارشنبه 

 11:45تا  8پنج شنبه: 

 

 همکاران

 محمد جعفر طالئی برآبادی )مسئول بخش

 امانت(

 نگهبان )کارشناس میز امانت(کبری 

)زهرا قدمگاهی )کارشناس میز امانت 

)مریم الری )کارشناس میز امانت 

)آزاده صالح آبادی )کارشناس ارشد میز امانت 

)ناصر مومنی )کتابدار میز امانت 

شاهی )کتابدار مخزن(مرتضی قریب 

)علی قاجار )کتابدار مخزن 

)عارف شبگرد )کتابدار  مخزن 

کتابدار مخزن( علی اخباری( 

)ثریا محمد زاده )کتابدار مخزن 

 



 

 

های فعال و نفر از اعضا خدمات ارائه کرده و یکی از بخش 700بخش امانت کتابخانه روزانه حداقل به بیش از 

ز مراجعین باشد. این بخش توانسته با حضور نیروهای کارآمد در راستای پاسخگویی به نیاپویای کتابخانه می

استمرار در ارائه  در بخش امانت انجام شد  1400ای که در سال های عمدهفعالیت های مؤثری بردارد. از جملهگام

 خدمات با توجه به شیوع کرونا و ارائه خدمات به صورت قفسه باز به اعضا در شرایط کرونا بوده است.

 

 1400در سال  یوجود در کتابخانه مرکزم یهااطالعات کتاب -7جدول 

 تعداد کتاب کتابخانه

 صحافی شده موجودی نوع

 کتاب التین فارسی

 کتابخانه

 مرکزی 

 472 75083 193038 غیرمرجع )نسخه(

 10336 16092 مرجع )نسخه(

 

 1400و کارمندان در سال  یعلم اتیه یاعضا ان،یدانشجو کیاطالعات بخش امانت به تفک -8جدول 

 کتابخانه

 مرکزی

 تعداد امانت کتاب

اعضا هیئت  دانشجویان همه اعضا

 علمی

 کارمندان

تعداد 

 عضویت

تعداد کتاب 

 امانت رفته

دانشجویان 

 کارشناسی

دانشجویان 

 کارشناسی ارشد

دانشجویان 

 دکتری

تعداد کتاب 

 امانت

تعداد 

کتاب 

 امانت

 2600 1000 6450 11109 20140 41326 29000 فارسی

 67 66 368 693 929 2136 التین

 



 

 

 

 1400خارج دانشگاه در سال  یاطالعات بخش امانت برای اعضا -9جدول 

 تعداد منابع امانت داده شده مبدا مراجعه

 31 دانشگاه علوم پزشکی

 166 سایر مراکز

 

 1400 سال در کتابخانه اعضا حساب هیتسو اطالعات -10 جدول

 نام واحدها 99تسویه حساب 

 دانشجویان هیات علمی کارکنان

 کارشناسی ارشد دکتری

 مرکزی 3276 2183 619 6 119

 

 

 1400در سال  امانتبخش  یهاتیفعالسایر  -11جدول

 تعداد شرح فعالیت عنوان فعالیت

همکاری در طراحی سیستم 

ای افزار کتابخانهانت در نرمام

  سیماد

 اصالح و ارتقای شلف خوانی

 سازی رکوردهادید رزرو اسناد با توجه به ادغامطراحی فرایند ج

 

سازی اعضای درون فعال

 سازمانی غیر رسمی

سازی عضویت اعضای شرکتی، حق التدریس و بازنشسته ها و سایر فعال

 اعضای غیر رسمی

 نفر 475

اعضای امانت بررسی کارت 

 درون سازمانی غیر رسمی

بررسی رخدادهای امانت و تاریخ پایان عضویت اعضای غیر رسمی و 

 هاتماس تلفنی و پیگری جهت بازگرداندن کتاب

200  

های امانتی پیگیری کتاب

دارای تاخیر برای امانت به 

 اعضا

 های در امانت دارای تاخیر برای بازگشت و تحویل آن بهپیگیری کتاب

 اعضای متقاضی

150 

سازی همکاری در مجموعه

 کتابخانه 

  کنندگانهای درخواستی مراجعهتهیه لیست کتاب



 

 

ترسیم فرایندهای سامانه امانت سیماد با مشارکت خانم صفری طرح و  تهیه فرایندهای سامانه امانت

 برنامه

 

  تهیه و تنظیم راهنمای جامع سامانه امانت سیماد سامانه امانت

امه ادغام و پاالیش اد

رکوردهای تکراری مخزن 

 مرکزی

یستم و پرینت و ی از مخزن، اصالح در سلهای اشکاسازی کتابجدا

 هانویسی رده و بازگشت به قفسهو پشتگذاری برچسب

12500 

 نسخه

های جدید از دریافت کتاب

 نویسی بخش فهرست

امانت از های جدید ارسالی از بخش فنی به بخش تغییر وضعیت کتاب

 وضعیت فهرستنویسی و آماده بازگشت به وضعیت موجود

 نسخه 3229

 نسخه 550 های التین الهیات به مرکزی ثبت و تغییر مخزن کتاب های الهیاتتغییر مخزن کتاب

خروج از  های مخزن مجموعه کم استفاده و جداسازی وبررسی کتاب پاالیش مخزن کم استفاده

 مجموعه کم استفاده

 نسخه 3500

سازی استفاده و آمادههای مخزن کمسازی، تنظیم و شیفت قفسهمرتب تنظیم مخزن کم استفاده

 ههای جدید کم استفادآن برای ورود کتاب

 

های کم سازی کتابجدا

 فارسی Hاستفاده رده 

های کم استفاده و تکراری از مخزن فارسی و گیری از کتابگزارش

آنها در مجموعه کم استفاده و انتقال  جداسازی آنها از مخزن و ثبت

 آنها به مخزن مربوطه

 نسخه 2400

سال گذشته  از  6های بالاستفاده و تکراری در گیری از کتابگزارش وجین مخزن فارسی

 مخزن فارسی و جداسازی آنها از مخزن و ثبت آنها در مجموعه وجین

 نسخه 4500

 25 ان کارآموز رشته کتابداری آموزش و راهنمایی دانشجوی آموزش کارورزان 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

 ها، تایید ثبت ایرانداک ها )بررسی و تایید فایلنامهپایانتسویه حساب

 و دریافت نسخه چاپی دانشجویان دکتری(

 های پژوهش در پورتال و ایرانداکتایید پیشنهاده 

 بان از آنهاهای جدید در سیستم و تهیه پشتینامهثبت اطالعات پایان 

 ها در سیستم و ها و طرحنامهبه روزرسانی و اصالح اطالعات پایان

 سازی آنهامجموعه و آماده

 هانامهسازی پایاننمایه 

 چینی(ها )مهر، شماره ثبت، لیبل و قفسهنامهسازی پایانآماده 

 هانامهانجام امور مربوط به بررسی پایگاه پایان 

 های اداری و سیستمیات و درخواستانجام امور مربوط به مکاتب 

  پاسخگویی مراجعان غیرحضوری 

 در  هانامهسازی پایانخوانی و نیز مرتبانجام امور مربوط به شلف

 ها قفسه

 ساماندهی مجموعه و هماهنگی کارکنان بخش در انجام امور محوله 

 موسسات آموزشی به سازمان  ارائه خدمات کارورزی به افرادی که از

 شوند.یمعرفی م

 ساعت کار
 

 13:30تا  7:30شنبه تا چهارشنبه 

 11:45تا  8پنج شنبه: 

 

 همکاران

 محمد نظام دوست 

 (هانامهپایان)مسئول بخش           

 38806550 

 فاطمه ذاکری فرد 

 (هانامهپایان)کارشناس ارشد بخش          

 38806547 

 سمانه ضیایی 

 (هاامهنپایان)کارشناس ارشد بخش          

 38806571 



 

 

های فعال و نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یکی از بخشپایان 30000ها با داشتن بیش از نامهبخش پایان

در  مشهد های مختلف دانشگاه فردوسیهای دفاع شده در دانشکدهنامهرود. کلیه پایانپویای کتابخانه به شمار می

التحصیالن تحصیالت فارغ نامهپایان 2000هر ساله به طور متوسط بیش از  شود. ین بخش گردآوری و نگهداری میا

سازی سازی، آمادهحساب دانشجویان، ورود اطالعات، نمایههای تسویهفعالیت .شودتکمیلی به مجموعه افزوده می

 گیرد. در این بخش انجام می هانامهپایانندی بو طبقه

های جدید، ارائه ی بوک مارک پایان نامهتوان به ادامه پروژهمی 1400های ویژه این بخش در سال از جمله فعالیت

بانک  ها به صورت تمام متن در سطح اینترانت دانشگاه به صورت الکترونیکی، و به روزرسانینامهاطالعات  پایان

 ها اشاره نمود.نامهتوصیفگرهای پایان

 باشد:ه شده در این بخش به شرح زیر میخدمات ارائ

 

 1400در سال  هانامهانیبخش پا یهاتیفعال-12جدول 

 تعداد عنوان

 485 های وارد شده در سیماد در مقطع دکترا نامهپایان

 1055 های وارد شده در سیماد در مقطع کارشناسی ارشد نامهپایان

 2013 های تسویه حساب شده نامهپایان

 2450 های پژوهشد پیشنهادهتایی

 مورد 300 هانامهکنندگان حضوری و غیرحضوری در خصوص تسویه حساب پایانآموزش به مراجعه

 10 هانامهپاسخگویی به مراجعان غیرحضوری از طریق ایمیل جهت دسترسی به پایان

 5 هانامهتهیه راهنماهای مربوط به بخش پایان

 1540 هانامهمارک پایانبوک

 1934 چک نهایی پایان نامه های وارد شده و پرینت لیبل

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

 50 پاسخگویی حضوری به دانشجویان برای آموزش نحوه همانندجویی

 200 علمی  هماهنگی با ایرانداک جهت رفع اشکاالت پروفایل اعضای هیات

 10 هماهنگی با ایرانداک جهت تمدید حق اشتراک سامانه همانندجو

 300 پیگیری گزارشات خطای همانندجویی از ایرانداک

 100 آموزش همانندجویی به کارشناسان پژوهشی )به صورت تلفنی، حضوری، ارسال فیلم(

 100 پاسخگویی تلفنی به دانشجوها جهت استفاده از سامانه همانندجو

 80 ارسال ایمیل به ایرانداک جهت دریافت مستندات مربوط به منابع همانندجویی شده

 1144 چک کردن مستند توصیفی

 376 مستند سازی توصیفگرهای موجود در پایگاه توصیفگرها

 1200 مستندسازی توصیفگرهای جدید و تکمیل موارد آنها با توجه به رویکرد جدید بخش



 

 

 2 ها برای نهادهای مختلف درخواست شده نامهانجستجوی موضوعی پای

 50 پیگیری موارد مربوط به بخش های مختلف سیماد

 جلسه( 22دو ماه ) مستندسازی فرایندهای مربوط به بخش های مختلف کتابخانه در سیماد

 جلسه 3 برگزاری جلسات کمیته سیماد 

 

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

 های آنبررسی سیستم سیماد و ایجاد اصالحات و تغییرات در برخی از بخش  

 همکاری و مشارکت در خدمات مشاوره اطالعاتی 

 ها در صفحه خانگی سایت کتابخانهنامهرسانی اطالعات مربوط به بخش پایانبه روز  

  هفته پژوهش و  ابخانه مرکزیرسانی و کتمربوط به کمیته پژوهش مرکز اطالعبرگزاری جلسات(

 های تخصصی(نشست

 برگزاری جلسات مربوط به کمیته سیماد 

 آموزش کارورزان رشته کتابداری 

  سازیو کمیته محتوا مربوط به کمیته انتشارات و آموزششرکت در جلسات 

 همکاری در امور بازدیدها 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

 اتاق ینظارت بر نحوه آماده ساز DATA CENTER  

 یاانهیرا زاتیتجه یبانیو پشت راتیتعم  

 واحد یداخل یهاچیسوئ تیریدانش و مهارت الزم به منظور مد کسب 

 واحد مطابق دستورالعمل مرکز فاوا یداخل یهاچیسوئ تیریمد 

 یهااز تلفن یفن یبانیپشت VOIP ستورالعمل مرکز فاوامطابق د 

 واحد مطابق دستورالعمل مرکز فاوا میسیشبکه ب یبانیپشت 

 شبکه واحد مطابق  رساختیز یسازامور مربوط به بهبود مداوم یریگیپ

 دستورالعمل مرکز فاوا

 و ارسال به  رییآن پس از هر تغ یروزآمدساز زینقشه شبکه واحد و ن هیته

 مرکزفاوا

 ( مطابق دستورالعمل یرکتوریدا ویع شبکه )اکتمناب تیریسامانه مد استقرار

 مرکز فاوا

 واحد  یهاانهیرا هیکل یرو روسیو یمانند آنت یضرور ینرم افزارها نصب

 مطابق دستورالعمل مرکز فاوا

 مطابق  شانیبه ا ییمشکالت کاربران شبکه واحد و پاسخگو یبررس

 دستورالعمل مرکز فاوا

 اطالعات مطابق  یفناور زاتیتجه دیخر ینقش در خصوص مشاوره فن یفایا

 دستورالعمل مرکز فاوا

 قیآن را از طر یمرکز فاوا ضرورت اجرا سیکه رئ ییهاتیمأمور ریسا انجام 

 واحد اعالم کرده است سیرئ

 امور محوله ریسا انجام  

 

 ساعت کار

ها از ساعت همه روزه بجز پنجشنبه

 14:15تا  7:30

 
 

 همکار

فائقه فرهمندیار 

افزار، شتیبانی سخت)مسئول پ

 افزار و شبکه(نرم

38806565 



 

 

 

 یبانیدانشگاه، پشت یوتریشبکه کامپ یهاساخت ریاز ز یبانیپشتو  یبا هدف طراح هاستمیس یبانیبخش پشت

بستر مناسب جهت استفاده کاربران و  جادیکارمندان و ا یاانهیرا یانجام خدمات فن ،یاکتابخانه یهاon myاز  

. به ارائه و.. اننامهیمقاله و کتاب و پا یجستجو رلس،یوا نترنت،یا لیاز قب یکیمحترم از امکانات الکترون نیمراجع

 .پردازدیخدمات م

 یگزار بلیشبکه و ل یتوسعه پورت ها به اصالح و توانیم 1400بخش در سال  نیا ژهیو یهاتیاز جمله فعال

 همکاران اشاره کرد. انهیسرورها و را یارتقا یریگیپ ها،ییو جابجا راتییشبکه ساختمان بر اساس تغ یهاگره

 دیو به دنبال آن لزوم خر هایدورکار شیشاهد افزا یماریب وعیو ش یبهداشت طیالزم به ذکر است با لحاظ شرا 

 که اقدامات مربوطه انجام شد دیدر مجموعه احساس گرد یراتییو اعمال تغ زاتیتجه یو ارتقاء برخ

 :باشدیم ریبه شرح ز 1400در سال  یاانهیرا یبانیبخش پشت یهاتیفعال ریسا

 شبکه ینودها راتییتغ ایو  شیت افزاشبکه جه زاتیتجه دیخر درخواست 

 نامهانیو مطالعه پا یرساناطالع یهابخش یهاستمیس یکیزیو ف یکاربر رییو تغ ییجابجا 

 ازیشبکه مورد ن ینودها رییتغ ای شیبخش امانت و افزا یهاستمیس ییجابجا 

 گیکانف (Configمجدد پورت سوئ )(چیسوئ 5و امانت ) هانامهانی، پایرسانمربوط بخش اطالع یهاچی 

 ها.صورت گرفته در بخش راتییتغ نیشبکه براساس آخر یهاومنتیمستندات و داک اصالح 

 مرکز فاوا یو ارسال گزارشات درخواست هیته 

 نقص سامانه کتابخانه به مرکز فاوا جهت مرتفع کردن اشکاالت موجود اعالم 

 یهایباطر یبررس ups آنها یورهت بهرهبخش امانت و انجام اقدامات الزم ج 

 ازیمورد ن یافزارهانرم ریسا ایو  روسیو یها، آنتعامل ستمیس یروزرسان به 

 دیمداربسته جد یهانیجهت توسعه و نصب دورب یهمکار 

 کل ساختمان میسیشبکه ب یهایمرتفع شدن ضعف و کاست یریگیو پ تیاعالم وضع ،یبررس 

 هاستمیقاء سالزم جهت ارت زاتیتجه دیخر یریگیو پ درخواست 

 یکارگاه آموزش یهاستمیسرور و س یبر رو ازیمورد ن یآموزش یافزارهانرم نصب  

 افزار و شبکه همکاران و ساختمان افزار، سختو رفع مشکالت نرم یادوره یبررس 



 

 

 یو شخص یادار یهاستمیس یبر رو انیهمکاران و دانشجو ازیمورد ن یافزارهانرم نصب 

 تاپ به لب ای یکنندگان جهت اتصال گوشو مراجعه انیدانشجو ییراهنماwifi   وhotspot  دانشگاه و

 یرفع مشکالت احتمال

 ترعیو بازگشت هرچه سر ریآنها جهت تعم یریگیو ارسال و پ ریتعم ازمندیو ن وبیمع زاتیتجه یبررس 

 موجود با هدف کاهش  یاو ...( در حد امکانات و ابزاره نیدورب نتر،ی)پر وبیمع یاانهیرا زاتیتجه ریتعم

 هانهیهز

 آنها ییو همکاران کتابخانه و واحدها و راهنما انیبه سواالت دانشجو یتلفن ییپاسخگو 

 در صورت امکان و اسقاط  یبردارموجود جهت ارتقاء و بهره یمیقد یهاستمیس تیوضع یبررس

 استفاده. رقابلیغ یهاستمیس

 شده. یداریخر دیجد زاتیو تجه هاستمیس یاندازو راه نصب 

 مختلف کتابخانه. یهاو بخش نیخدمات دهنده به مراجع یسرورها یبانیپشت 

 شنهاداتیگزارش عملکرد آن و ارائه پ هیو ته شیپادو روسیویآنت یاختصاص سرور و به روزرسان ،یاندازراه 

 مربوطه

 گیکانف (Configمجدد پورت سوئ )و اکسس  هاستمیس ییو جابجا یکاربر رییتغ ایبعلت افزودن  هاچی

 هانتیپو

 راهکار و رفع نواقص افتیو در نیمستمر با مرکز آمار و اطالعات جهت انتقال مشکالت دام ارتباط 

 کتابخانه دیجد یروهاین یبرا ستمیو نصب س یساز آماده 

 خراب  یها یگوش ریتعمvoip 

 هاستمیس هیکل یو نرم افزار یاطالعات سخت افزار یآور جمع 

 کارشناسان  یآموزش یهاکتابخانه و جلسات و دوره یات داخلدر جلس شرکتIT .مرکز فاوا 

 کتابخانه ازیمورد ن زاتیتجه دیاطالعات و مشخصات الزم جهت خر یآور جمع 

 منابع یساز تالیجیسرور د شنهادیو پ یابیاطالعات، ارز یآورجمع 

 هابخش ریاستفاده در سا یالزم برا راتییو اعمال تغ یاضاف یهاستمیس حذف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

  تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان و کاربران

 دانشگاه

 های ویدئویی موجودتهیه نسخه الکترونیکی از فیلم 

 ثبت و فهرستنویسی منابع دیداری و شنیداری 

 سازی منابع در سیستم امانت کتابخانه و سیستم آماده

 گاهسدف دانش

 ارائه اطالعات درباره منابع موجود 

 ارائه خدمات جستجوی اینترنتی منابع 

 های فشرده خدمات آموزشی به مراجعان در قالب لوح

 آموزشی

 های منابع موجود در بخشرسانی تازهاطالع 

 های فشرده آموزشی در موضوعات ضبط و تفکیک لوح

 مختلف

 نرم افزارهای اندازی راهنمایی مراجعان در مورد نصب و راه

 موجود

 افزارهای مورد نیاز کاربران بر روی تهیه و نصب نرم

 های موجودسیستم

 ساعت کار

 14:15تا  7:30همه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 

 همکار

شهناز غالمحسین نژاد 

 بخش دیداری شنیداری( ارشد )کارشناس

 03388065  

 



 

 

 

جود در بخش های مودی که شامل لوح فشرده مربوط به کتابسی15500بخش دیداری و شنیداری با داشتن 

 باشد:کنند. خدمات ارائه شده در این بخش به شرح زیر میباشد نیاز مراجعین را بر آورده میمی امانت،

 

 

 1400 سال رد یداریشن یدارید بخش یهاتیفعال-13 جدول

 تعداد عنوان

 6300 های فارسی اضافه شده به مجموعههای فشرده کتابتعداد لوح

 3120 های التین اضافه شده به مجموعههای فشرده کتابتعداد لوح

 9500 های فشرده فارسی و التین و آماده سازی آنهااز لوح imageتهیه 

 9500 خانه و ایجاد امکان لینک آن در سیستم سیمادکتاب ftpهای فشرده بر روی قرار دادن فایل لوح

 

 

 رسانی اطالعات مربوط به بخش دیداری و شیداری در صفحه خانگی سایتبه روزاین بخش عالوه بر موارد فوق در 

 نیز همکاری داشته است.

لب طرح بخش تامین مدرک به منظور تامین منابع درخواستی مراجعین حضوری و غیر حضوری ایجاد و در قا 

های فراوان ها و درخواستبا توجه به شرایط کرونایی و تعطیلی بسیاری از دانشگاهکند. امین ارائه خدمت می

دانشجویان، این بخش پاسخگوی کاربران و مراجعان غیر حضوری و خارج از طرح نیز بوده و جهت رفع نیازهای 

 اطالعاتی آنها اقدام نموده است.

  



 

 

 

 :باشدبه شرح جدول زیر میهای این بخش فعالیت

 

 1400 سال در( نیام) یا کتابخانه نیب امانت طرح عملکرد گزارش-14 جدول

 منابع ارسالی منابع دریافتی هادانشگاه

 التین فارسی التین فارسی

 - - - - شیراز

 - - 3 - صنعتی اصفهان

 - - - 2 دانشگاه ادیان قم

 - 5 1 - کرمان

 - - 1 - ولی عصر رفسنجان

 - 2 - - دانشگاه گیالن

 - - - 2 مرکز مطالعات قم 

 - - 2 - وزارت امور خارجه

 - - - 2 صنعتی شریف

 - 2 - 1 اهوازدانشگاه 

 0 9 7 7 جمع

 

همکاری  رسانی اطالعات مربوط به بخش تامین مدرک در صفحه خانگی سایتبه روزاین بخش عالوه بر موارد فوق 

 امور بازدیدهاو همکاری در  استداشته 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

 فارسی،  یهاکتاب یو تحلیل یتوصیف ینویسفهرست

 و التین یعرب

 و التین یفارسی، عرب یهاکتاب یبندرده 

 موضوعات یمستندساز 

 مشاهیر و مؤلفان  یاسام یمستندساز 

 یاطالعات کتابشناخت ورود 

 در سیمادها داده پایگاه یو خدمات بروزرسان یپشتیبان 

 یهاها شامل تهیه برچسبکتاب نهایی یسازآماده 

 بارکد و عطف

 ها به ها جهت ارسال کتابکتاب ینهای یسازآماده

 رجعامانت و م یهابخش

 وجین شده یهاکتاب یامور فن انجام 

 صحافی شده یهاکتاب یامور فن انجام 

 در سیماد یاشکال یهاو ویرایش اطّالعات کتاب اصالح 

 ساعت کار

 14:15تا  7:30ها از ساعت همه روزه بجز پنجشنبه

 همکاران

الدن قزلی 

 )مسئول بخش فهرستنویسی و پایگاه مستند موضوعی(

مریم مرادی خواه 

 )کارشناس فهرستنویسی کتب فارسی و التین(

وجیهه صامنی 

 ها(کتاب فنی سازی)کارشناس ورود اطالعات و آماده

فرمعصومه صالح 

 )کارشناس فهرستنویس کتب فارسی و عربی(

ریحانه بان سرتیپ 

 ها(کتاب فنی شناس ورود اطالعات و آماده سازی)کار

ساجده  موسوی 

 )کارشناس مستندسازی مشاهیر(

جالل صالحی سیوکی 

ها و تهیه برچسب سازی نهایی کتاب)کتابدار آماده

 بارکد و عطف(
 

 



 

 

 یعرب ،یفارس یهاکتاب هیکلسازی ، رده بندی و آمادهیسینونابع، انجام امور مربوط به فهرستم یبخش سازمانده

و از جمله خدماتی است که  دانشگاه را به عهده دارد یهاو...( کتابخانه یروس ،یفرانسه، آلمان ،یسی)انگل نیو الت

ها و ثبت آنها برای این که بتوان به صورت متمرکز انجام می شود. بدیهی است که پس از خرید کتابدر کتابخانه 

ها را قابل جستجو و امانت برای کاربران نمود، نیاز به فرایندهایی دارد که در بخش سازماندهی منابع و از کتاب

عنوان کتاب،  6173عداد نیز در این بخش ت 1400شود. در سال طریق سامانه یکپارچه کتابخانه )سیماد( انجام می

 .باشدیم نیعنوان الت 291و  یعنوان فارس 5882شده است که تعداد  یسینوفهرست

 کسانیبا عنوان یی رکوردها و یکی شدن ادغام "طرح در سال گذشته،  ادامه  بخش نیا دیگر یهاتیجمله فعال از

مشکل،  نیرفع ا یمتفاوت، برا یو شماره راهنماها کسانی نیاوبا عن ییهابود. تعداد کتاب "متفاوت یهاو رده

 لیرکورد تبد کیهستند در هم ادغام شده و به  کسانیمترجم و ناشر  سنده،یعنوان، نو یکه دارا ییهارکورد کتاب

آغاز و تا  1398سال  اواخرطرح از  نیا باشد.یرکوردها م شیو پاال یطرح، سامانده نیا یشوند. هدف اصلمی

 .اندشده شیرکورد پاال 3000کنون بالغ بر 

 ییهاکتاب یاصالح شماره راهنمابه اتمام رسید،  1400آغاز شد و در سال  1399که از ابتدای سال  یگرید تیفعال

  بود.رکورد  89577شماره راهنماها  نیتعداد اشده بودند.  رهیمعکوس ذخ ستمیکه در س بود

 ات،یو سه دانشکده ادب ،یکتابخانه مرکززن مربوط به مخ یعنوان کتاب اشکال 2802، تعداد هاتیفعال نیبر ا عالوه

 .اندشدهح و به مخازن خود برگشت دادهها، اصالبا ارسال کتاب ایو  یبه صورت تلفن یتیو علوم ترب اتیاله

 اصالح شد.خوانی بخش مرجع کتابخانه در سال گذشته عنوان کتاب اشکالی مربوط به شلف 993همچنین تعداد 

مه داشت و با تالش ادا همچنان، در سال گذشته شروع شد 1398که از سال  ریطرح اصالح بانک مستند مشاه

 ه است.  رکورد اصالح شد 121961 تعدادتا کنون همکاران 

 اند.نفر از دانشجویان رشته کتابداری در این بخش، کارورزی خود را گذرانده 62در سال گذشته تعداد 

 

 1400 سال در یفن خدمات بخش در شده یسینوفهرست کتب آمار-15 جدول

 التین  فارسی  دانشکده

 - 678 الهیات

 59 563 ادبیات

 1 591 علوم تربیتی

 231 3858 کتابخانه مرکزی

 - 192 مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان

 - 2802 تربیتیعلوماصالح کتابهای اشکالی موجود در کتابخانه مرکزی، ادبیات، الهیات، 

 121 872             یبخش مرجع کتابخانه مرکز یمربوط به شلف خوان یاشکال یاصالح کتابها

 



 

 

 

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

 نی و ای به صورت تلفهای دانشکدهی موجود در کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانههارفع اشکال کتاب

 مذاکره شفاهی 

 نویسی و های خارج از دانشگاه برای آشنایی و چگونگی فهرستهمکاری و راهنمایی و مشاوره با سازمان

 هاسازی کتابخانهآماده

  همکاری در امور بازدیدکنندگان 

  آموزش کارورزان رشته کتابداری 

 مستندسازی موضوعات 

  مستندسازی اسامی مشاهیر و مؤلفان 

  ها داده در سیمادخدمات بروزرسانی پایگاهپشتیبانی و 

 های بارکد و عطفها شامل تهیه برچسبسازی فنی کتابآماده 

 های وجین شدهانجام امور فنی کتاب 

 های صحافی شدهانجام امور فنی کتاب 

 سیمادسامانه های اشکالی در اصالح و ویرایش اطّالعات کتاب 

 بخشمربوط به های آماری تهیه و تنظیم گزارش 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

  دانشجویان، پژوهشگران و منابع مورد نیاز اعضای هیات علمیسنجی در خصوص نیاز ،

 محققان

 انه اعم از کتاب، نشریه، مواد سمعی و تهیه و تامین منابع فارسی و التین مورد نیاز کتابخ

 های آموزشی(های گروهتخصصان موضوعی )نمایندهبصری، و پایگاه اطالعاتی با کمک م

 نویسی ط به قبض انبار و ارسال به فهرستثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربو 

 های نهایی با ویه حسابانجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تس

 آنها 

 های های کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواستشرکت در نمایشگاه

 رسیده

  های کتاب داخل دانشگاه برگزاری نمایشگاه 

  مورد نیاز انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی اعم از دریافت از مراکز و اهدا به مراکز

 های مربوطهپس از شناسایی و بررسی

 های اطالعاتی مورد استفاده ها مربوط به دسترسی یا عدم دسترسی به پایگاهکلیه پیگیری

 در دانشگاه

 های التین الکترونیکی در سامانه کتابخانه دیجیتال اری کتاببارگز 

 ان کتابداریزآموزش دانشجویان و کارور 

 مایی مراجعان مختلف داخل ای مرتبط با سفارشات و نیز پاسخگویی و راهنخدمات مشاوره

 و خارج دانشگاه به صورت حضوری و یا تلفنی و مکاتبه

 ساعت کار

 7:30همه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 

 14:15تا 

 همکاران

 38806510پریوش ایمان طلب   

 )مسئول بخش سفارشات(

 38806514مژگان روح بخش  

 )کارشناس ارشد بخش سفارشات(

  38806515مینا فرج زاده 

 (سفارشاتارشد بخش )کارشناس 

 38806576رقیه دهستانی 

 سفارشات(بخش )کارشناس ارشد 



 

 

استاندارد  ،یاطالعات یهاگاهیپا ه،یشامل کتاب، نشر یاطالعات یازهایمنابع و ن نیو تام هیبخش سفارشات با هدف ته

منابع  دیبابت خر الیر2،330،445،540غ مبل 1400. در سال دینمایم تیفعال یدانشگاهجامعه  یو... برا

 .شد هزینه یاکتابخانه

 شگاهیکتاب تهران و نما یالملل نیب شگاهیکرونا، نما یماریب وعیاز ش یناش یهاتیمحدود لیبه دلسال  نیا در

 شگاهینما» یاندازو راه یاقدام به طراح رانیا اتیرو خانه کتاب و ادب نیاز ا افتندین یامکان برگزار یاستان یها

 ییفضا یها تیو محدود یکیزیف شگاهیانم یاصل معضلآن، برطرف شدن  یاینمود که از جمله مزا« کتاب یمجاز

که البته دانشگاه فردوسی متاسفانه به دلیل بودجه بسیار  کرونا بود یماریب یپاندم یبحران طیآن در شرا یو مکان

 یهانهیو هز شدههیته یاکتابخانهاهم منابع اندک توفیق زیادی در خرید کتاب ازین نمایشگاه به دست نیاورد. 

 .است لیبه شرح جدول ذ1400بخش در سال  نیاصورت گرفته توسط 

 1400صورت گرفته توسط بخش سفارشات در سال  یهانهیو هز شدههیته یامنابع کتابخانه-16جدول 

هزینه ریالی  روش تهیه زبان منبع نام واحد نوع منبع اطالعاتی

 اهدایی خریداری شدهصرف

 612،909،430 3461 735 فارسی و عربی کتابخانه مرکزی کتاب

 

236،597،600 

التین چاپی 

 الکترونیکی

5 

566 

216 

0 

 156،902،260 65 275 فارسی و عربی الهیات

 0 3 التین

 144،020،000 697 191 فارسی و عربی ادبیات

 101 0 التین

تربیتی و علوم

 روانشناسی

 74،340،500 0 106 فارسی 

 0 0 التین

مرکز مشاوره و 

توانمندسازی 

 دانشجویان

 49،993،750 0 92 فارسی 

 0 0 التین

 41،482،000 116 24 فارسی کتابخانه مرکزی نشریات )عنوان(

 21 1 التین  1،700،000

 184،300،000 - 3 فارسی کتابخانه مرکزی های اطالعاتیپایگاه

 828،200،000 - 250بیش از  التین

 منابع اهدا شده به مراکز

 مختلف )نسخه(

 - 1500 فارسی و التین کتابخانه مرکزی

 2،330،445،540 جمع

 



 

 

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

 تمدید اشتراک مجالت خریداری فارسی  

 پیگیری ارسال مجالت اهدایی 

 های کسریورود اطالعات مجالت در پایگاه سیماد و پیگیری شماره 

 های الکترونیکیید پایگاهخر 

 های فارسی مگ ایران، سیویلیکا و نورتمدید اشتراک پایگاه 

 جلسه وجین منابع مخزن امانت و ارسال جهت خروج از اموال تهیه صورت 

 های خرید کتابمدیریت و استفاده از سیستم ثبت سفارشات جهت دریافت سفارش 

 طریق سیستم ثبت سفارشگیری روزانه سفارش خرید کتاب از دریافت و پی 

 های اهدایی رسیده و انتخاب در صورت نیاز و همچنین اهدای منابع اضافی کتابخانه به بررسی کتاب

 هاسایرکتابخانه

 هاها با توجه به شاخصتخصیص اعتبار خرید کتاب و مشخص کردن سهمیه خرید دانشکده 

 قبض انبار و ثبت و ارسال به بخش فنی های خریداری شده و اهدایی شامل مهر زدن،سازی کتابآماده 

 های وجین و مفقودیامور مربوط به خروج اموال کتاب 

 گیری تمدید عضویت کتابخانه در ایفال پی 

 برگزاری نمایشگاه اهدا کتاب  در شروع هر ترم تحصیلی 

  آموزش کارورزان رشته کتابداری 

 گی سایت کتابخانه رسانی اطالعات مربوط به بخش سفارشات در صفحه خانبه روز 

 های آماری تهیه و تنظیم گزارش 

 ارتباط مداوم با شرکت تامین کننده مقاالت الکترونیکی برای پیگیری اشکاالت سیستم و مشکالت کاربران 

 همکاری در امور بازدیدها 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

  

 گیری علممطالعه کمّی و اندازه  

 شناختی علم و دانشمطالعه تاریخی و جامعه  

 های مراکز پژوهشی و اندازها و ظرفیتها، چشمارزیابی اولویت

  هادانشگاه

 گذاری علمی در تخصیص بودجه و ریزی و سیاستکمک به برنامه

  توازن بودجه با هزینه

 شناخت الگوهای ارتباطاتی در جوامع علمی  

 های گوناگونتعیین میزان همکاری نویسندگان حوزه  

 کلیطورترسیم ساختار علم و دانش به  

 های علمی خاصترسیم ساختار موضوعات و حوزه  

 های موضوعی خاصنمایش ساختار علمی حوزه  

 احی نقشه علمی کشورطر  

 ارزیابی وضعیت علوم و فناوری در کشور و سازمان  

 گیری توسعه علم و فناوریهای اندازهها و مقیاسابداع شاخص  

 ... و 

 

 ساعت کار

تا  7:30جز پنجشنبه ها از ساعت همه روزه به

14:15 

 همکار

بهار قادری 

 سنجی()کارشناس ارشد بخش علم

 38806505 

 زهرا مجدی 

 )رئیس اداره علم سنجی (

 38802411 
 



 

 

دارد، با  یدانشگاه سع یعلمئتیه یاعضا ۀمنتشرشد یعلم داتیو گزارش تول لیبا هدف تحل یسنجبخش علم

و  فیرا توص یعلم و پژوهش علم ،یو استفاده از متون علم عیتوز د،یبه تولمربوط یکم یهااستفاده از داده

 یهاشاخص یسازیبوم ،یو خارج یداخل یسنجعلم یهابه رصد نظام نیآن را مشخص کند. همچن یهایژگیو

 تیوضع یمعتبر، بررس یهانامههیدانشگاه در نما یعلم یهاهینشر یسازهیدانشگاه، نما یهااستیبا س یسنجعلم

بخش  نیا ۀعمد یهاتی. از جمله فعالپردازدیم سندگانینام مراکز و نو یها، استانداردسازها و دانشکدهگروه یعلم

و  یالمللنیتراز بدانشگاه به یعلمئتیه یاعضا یارتقا یهاشاخص یو دستنامه برا العملدستور یۀبه ته توانیم

 یهاو حوزه یمیش یهاپژوهش و پژوهشگر برتر در رسته یهاشاخص نیو تدو هیته ،یاطالعات درخواست لیتکم

 یهابه شاخصمربوط تو رفع مشکال جادیو ا یو مهندس یعلوم نظر ،یو کشاورز یعیعلوم طب ،یمرتبط، علوم انسان

  .اشاره نموددانشگاه  یسنجعلم ۀدر سامان یعلمئتیه یاعضا

 است: ریبه شرح ز 1400بخش در سال  نیا یهاتیفعال

  لیفا یۀته JCR شده؛یبندو دسته یصورت موضوعبه 2020سال به  مربوط 

  ؛یفهرست پژوهشگران برتر دانشگاه فردوس یۀته 

  یاعضا یاطالعات علم ۀدر سامان یعلمئتیه یاعضا یسنجاطالعات علم لیاصالح و تکم ،یبررس 

 دانشگاه؛ یعلمئتیه

  اصالح و تکمیل اطالعات اعضای هیئت علمی در سامانۀ پنجرۀ واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری

 وزارت علوم؛

  اطالعات  لیجهت تکمو کارشناسان پژوهشی  یعلمئتیه یاعضا یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 شان؛یا یسنجعلم

  مگو؛یمؤسسات سا یبندبهدر رت یدانشگاه فردوس ۀرتب تیوضع یبررس 

  ۀگزارش دوماه یۀته WOS وSCOPUS؛ 

 های کشور؛ای دانشگاه فردوسی مشهد با دیگر دانشگاههای مقایسهتهیۀ گزارش 

 ها؛اصطالح داغ پژوهشی در هر حوزۀ موضوعی به دانشکدهمعرفی فهرستی از موضوعات جدید یا به 

  تهیۀ فهرست نشریاتNSD ها؛ر نشریات معتبر در تمامی حوزهنروژی برای شناسایی بهت  

  پابلونز، گوگل  یهاگاهیدر پا یسنجو ساخت و اصالح اطالعات علم جادیا یبرا یآموزش یهامیف یۀته

 اسکالر و اسکوپوس؛

  ۀمحاسب h-index مختلف؛ یاطالعات یهاگاهیدانشگاه و پژوهشگران در پا یعلمئتیه یاعضا  

  دانشگاه؛ یمعاونت پژوهش و فناور یامور محوله از سو ریانجام سا  

  و پژوهشگران دانشگاه؛ یعلمئتیه یشده توسط اعضادرخواست یخارج یهاهیاعتبار نشر شیپا 

  دانشگاه به تراز  یعلمئتیه یاعضا یارتقا یهاشاخص یو اصالح دستورالعمل و دستنامه برا لیتکم

 ؛یالمللنیب

  دانشگاه در ساعد؛ یعلمئتیه یاعضا یت پژوهشاطالعا یخروج تیدرخواست بهبود وضع ۀارائ 



 

 

  دانشگاه؛ یعلمئتیه یاعضا یپژوهش یهالیمشاوره و اصالح اطالعات پروفا   

  ؛یدانشگاه فردوس یمرکز ۀکتابخان تیساها در وبدانشگاه یبندرتبه یهانظام یوجو و روزآمدسازجست 

  ؛ژوهشگران خارج از دانشگاهو پ هادانشگاه گریبه د یسنجعلم ۀو مشاور ییراهنما 

  ه و کتابخان یرسانمرکز اطالع یآموزش، پژوهش و محتواساز یهاهتیکم یمحوله از سو فیانجام وظا

 دانشگاه؛ یمرکز

  مشهد. یدانشگاه فردوس انیپژوهشگران و دانشجو یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

 خواه، موضوعی و پژوهش طلب ؛ویی به سواالت ارجاعی، واقعیتگخپاس  

 انجام خدمات مرجع از طریق تلفن، گفتگوی آنالین و پست الکترونیکی؛  

  مشاوره و یاری به دانشجویان در انتخاب موضوع تحقیق با توجه به منابع

  مرجع و غیرمرجع؛

 وضوعی؛ای و مهمراهی و کمک به مراجعان درانجام جستجوی رایانه  

  آموزش مراجعان و داوطلبان کار دانشجویی در جهت چگونگی استفاده

  از منابع مرجع؛

 در بخش مرجع و  "روش تحقیق"های آمادگی جهت برگزاری کالس

  معرفی منابع؛

 برگزاری جلسات فردی و گروهی برای آشنایی با خدمات مرجع؛  

 حد عملی درس آموزش عملی کارورزان و دانشجویان کتابداری دارای وا

 شناسی )عمومی، تخصصی، اسالمی(مرجع

 فعالیت گسترده در شناسایی منابع مرجع و پیشنهاد برای خرید آن؛  

 های آموزشی و انواع راهنماها جهت هدایت و راهنمایی تهیه کتابچه

  مراجعین در استفاده از منابع؛

 معرفی منابع عمده و مهم به صورت مقاله در نشریه کتابخانه؛  

 و  ... 

 ساعت کار

 7:30همه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 

 14:15تا 

 

 همکار
 

محبوبه فراشباشی آستانه 

 )کارشناس ارشد بخش مرجع(

38806553 



 

 

 یازهانی رفع جهت در روزآمد و جامع نیکتاب الت 10175و  یکتاب فارس 15760از شبی داشتن با جعمربخش 

 طبق گزارش سامانه سدف 1400. در سال دنمایمی شتال و پژوهشگران انیدانشجو استادان، یو پژوهش آموزشی

مورد را  120در مجموع مجموعه اضافه شد که  نیبه اچاپی  مورد کتاب انگلیسی 18فارسی و  نسخه کتاب 102

مورد بوده است که  27های انگلیسی سفارش داده شده از مجموعه شرکت یابش همچنین کتاب دهد.شکیل میت

 به صورت سی دی به بخش سفارشات نیز از سوی این شرکت تحویل گردیده است.

 ازیهای مجکانالبخش توانست ارائه خدمات را با استفاده از  نیکرونا ا یریگهمهادامه  با وجود 1400سال  در

از  .امدیبخش به وجود ن نیا یدهسیدر سرو اختاللیاز طرق مختلف انجام دهد و  یاجتماع یهاگوناگون و شبکه

مراجعان به صورت  ازیمورد ن به منظور دسترسی بهبه ارائه خدمات متنوع مرجع  توانی، ماین خدماتجمله 

 یانواع راهنماها هی)ته میرمستقیت غو تلفن( و خدما یکیپست الکترون ن،ی)چت آنال یرحضوریو غ یحضور

به  استفادهو کم یمیمنابع قد نیو وج یخوانمانند قفسه یبخش با انجام امور نیا نی( اشاره نمود. همچنیآموزش

 رزد. ویم دیکأو کارآمد ت ایپو یاحفظ مجموعه رب یاو دوره یصورت فصل

 1399سال  یانیمرجع اشاره نمود که از سه ماهه پا ابع( منیخوان)شلف یخوانبه انجام پروژه رف توانیم نیهمچن

ادامه داشت. از پاییز تا اسفند ماه نیز در همکاری با بخش فهرستنویسی به اصالح رکوردها  1400تا پاییز شروع و 

 های اشکالی پرداخته شد.و اصالح فیزیکی کتاب

 

 1400بخش مرجع در سال  یهاتیفعال-17جدول 

 تعداد عنوان

 4700 د مراجعانتعدا

 6026 های پاسخ داده شده )ساده، متوسط، جستجوی خاص و پژوهش طلب( در بخشجمع کل سؤال

 مورد 405 گویی به سواالت چت آنالین کتابخانهپاسخ

 مورد 354 پاسخ گویی از طریق ایمیل بخش مرجع

 مورد 75 جوابدهی به سواالت چت )آفالین از طریق ایمیل(

 مورد 125 ان در دسترسی به منابع مرجع الکترونیکی رایگانراهنمایی کاربر

 مورد 296 اپارسال مقاله و کتاب به صورت الکترونیکی برای کاربران از طریق تلگرام و واتس

 قفسه 510 (خوانیبعد از شلف )بخش التین و فارسیهای مرجع قفسه  سازیو مرتبشیفت 

 مورد 907 ها(ای و فنی )فارسی و سایرزبانارای اشکال ردههای دشناسایی، جداسازی و انتقال کتاب

 قفسه 92 خوانیبعد از شلف گنجینه اهداییمجموعه های مدیریت و کنترل چیدمان قفسه

رسانی و های اطالعازهت"های چاپ شده نشریه ای شمارهها و فراداده مدیریت و انتقال داده

 به سامانه جدید )برون سپاری به شرکت سیناوب( مرکزی کتابخانه "یابیهای اطالعمهارت

 شماره 50



 

 

 "یابیهای اطالعرسانی و مهارتهای اطالعازهت"( نشریه 22)دوره  51مدیریت و انتشار شماره 

 کتابخانه مرکزی در سامانه نشریات 

 شماره 1

 مورد 120 ( مورد102)( و فارسی 18انگلیسی ) -های مرجع چاپی )فارسی و انگلیسی( سفارش و خرید کتاب

نویسی در سیستم کتابخانه )فارسی انجام امور مربوط به بازگشت منابع جدید از بخش فهرست

 والتین(

 نسخه 700

 مورد 267 ها(های مرجع چاپی )فارسی و سایر زبانفرم ارائه و استفاده از کتاب

 خهنس 114 تکثیر )فارسی و التین( کپی و جهت چاپی ارسال منابع مرجع

 مورد 567 پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت تلفنی

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

 تهیه فایل

 فایل 11

 مورد 70 های ناشران )فارسی والتین( جهت خرید از نمایشگاهانتخاب منابع ازکاتالوگ

 نسخه 177 ده در بیرون ازکتابخانه )همکاران و دانشجویان(امانت منابع مرجع جهت استفا

ها( ارسالی از بخش فنی در سامانه های جدید مرجع )فارسی و سایر زبانبازگشت سیستمی کتاب

 سدف

 رکورد 189

 نسخه 149 خوانیشناسایی شده در پروژه شلف سازی منابع فرسودهمرمت

 مورد 5 تربیتی( در بخش مرجعا )علوم و علومهشی عملی دانشکدههای آموزبرگزاری کالس

 جلسه 1 معرفی منابع مرجع  کالسمشارکت در تدریس 

 ردیف 12 مجموعه اهدایی خانواده ساکت )دو قفسه( سازی نمایش و آماده

 

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

 1400پاییز   تا 1399مرجع از سه ماهه پایانی سال  نابعخوانی( مخوانی )شلفانجام پروژه رف 

 مجموعه گنجینه اهدایی از تابستان تا اسفند  خوانی( و اصالح رکورد منابعخوانی )شلفانجام پروژه رف

1400 

 خوانی های اشکالی )فارسی و انگلیسی( از طریق سامانه سدف پروژه رفشناسایی و اصالح رکورد کتاب 

 گیری سامانه سدف خوانی نشده )فارسی و انگلیسی( از طریق گزارشهای شلفخوانی کتابشناسایی و رف 

 های نفیس های نفیس مرجع و کتابهای مجموعه نفایس )کتابخوانی و ورود به سیستم کتابشلف

 بخش امانت(

 سدفهای ارسالی جدید از بخش فنی )بازگشت کتاب( از طریق سامانه انجام امور مربوط به کتاب 



 

 

 خوانی از طریق سامانه سدف )بارکد مخدوش، های اشکالی پروژه رفمانده مربوط به کتابانجام امور باقی

 بارکد جدید، شماره ثبت، نسخ تکراری(

 خوانیهای جدید ارسالی از بخش فنی پس از پروژه رفخوانی کتابانجام شلف 

 به بخش فهرستنویسی ای(های اشکالی با اشکال فنی )ردهشناسایی و ارسال کتاب 

  50و ورود  اطالع یابی کتابخانه مرکزیهای مهارترسانی و های اطالعتازهمدیریت و اجرای پروژه نشریه 

 سپاری شده به شرکت سیناوبشماره نشریه بر روی سامانه جدید برون

 دیر داخلی نشریه()م اطالع یابی کتابخانه مرکزیهای مهارترسانی و های اطالعنشریه تازه مدیریت داخلی 

 های جدید جغرافیایی به صورت موضوعی و نصب در محل اختصاص داده سازی نقشهگردآوری و مرتب

 شده در انتهای بخش مرجع 

 های های قدیم و نایاب جغرافیایی به صورت موضوعی و نگهداری در فایلسازی نقشهگردآوری و مرتب

 خاص مخصوص جهت استفاده احتمالی کاربران و محققان

  انجام مصاحبه مرجع با دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( و محققان به منظور

 نامه و رسالهانجام پایان

 های انگلیسی مرجع به دانشجویان رشته شیمی طی جلسه کالسی به صورت مجازیمعرفی کتاب 

  های اجتماعی )تلگرام و واتس شبکهپاسخ به سواالت مرجع مراجعان )با ارسال عکس از منبع( از طریق

 اپ(

 های درخواستی نایاب از طریق ایمیل و واتس اپارسال مقاله و کتاب 

  بخش مشاوره اطالعاتیهمکاری و مشارکت در 

 به صورت مجازی  هاالمللی کتاب تهران و سایر نمایشگاههمکاری و شرکت در خرید کتاب از نمایشگاه بین 

 بخش ع مورد نیازشناسایی و نیازسنجی مناب 

 های کسری )مجلد(سفارش خرید کتاب 

 به دلیل کمبود فضای فیزیکی  گردانیکنترل و شیفت قفسه و قفسه 



 

 

 شناسایی و انتقال نشریات قدیمی صحافی شده به بخش نشریات 

 طبقه منفی یک به دلیل کمبود  78های مرجع قدیمی و کم استفاده به اتاق شناسایی و انتقال کتاب

 زیکیفضای فی

  (نفر37)به صورت حضوری  شناسیعلم اطالعات و دانشکارورزان رشته  آموزشمدیریت و 

 نفر( 5به صورت مجازی ) شناسیتعریف پروژه و تکلیف برای کارورزان رشته علم اطالعات و دانش 

 همکاری در امور بازدیدهای داخلی و خارجی 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه  1398در سال یفارس هیعنوان نشر 967و  نیالت هیعنوان نشر 1354از  شیبا داشتن ب اتیبخش نشر

 .دینمایم نیمراجعان را تام یپژوهش یازهایکه ن یااز مجالت را فراهم ساخته به گونه یغن

 یفارس اتیو اصالح اطالعات نشر ییو اهدا دیجد اتیثبت نشر1400بخش در سال  نیا ژهیو یهاتیعمده فعال از

  .باشدیم مادیس اهگیدر پا نیو الت

 وظایف

  ،تهیه کپی مقاالت  

  ،جستجوی اطالعات کتابشناختی مقاالت 

 های اطالعاتی، جستجو در پایگاه 

 در  مقاالت موجود راهنمایی مراجعین در یافتن

 ها و ایران و سایر کتابخانه

 آموزش کارورزان 

 ساعت کار

 (14:15تا  7:30همه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 
 

کبری ناصری 

 بخش نشریات( کارشناس ارشد)

51388065  



 

 

عنوان  48تعداد  کایلیوی، نورمگز و س رانیمگ ا یمقاالت فارس گاهیپا 3به  یدسترس جادیعالوه بر ا 1400سال  در

مقاالت به  دیبر خر یکتابخانه مبن استیبا توجه به س نیشد و در خصوص مجالت الت یداریخر یمجله فارس

به   توانیبخش م نیا یهاتیفعال گریسامانه پاد فراهم شد. از د قیبه مقاالت از طر یدسترس یکیصورت الکترون

کرونا به ارائه  یبخش با توجه به پاندم نیا نیاشاره نمود . همچن یجار یفارس اتینشر یقفسه ها دمانیچ رییتغ

 .اقدام نمود یخدمات به صورت مجاز

 باشد:های این بخش به شرح جدول زیر میفعالیت

 

 1400 سال در اتینشر بخش یهاتیفعال-18 جدول

 تعداد عنوان

 نسخه2150 شده افتیدر یفارس یهاو خبرنامه اتیتعداد نشر

 نسخه 650 (یشده )چاپ افتیدر نیالت یهاو خبرنامه اتیتعداد نشر

 عنوان 32 نشریات فارسی خریداری شده

 جلسه 15 و مشاوره اطالعاتی های آموزشیمشارکت در تدریس کالس

 فرن 50  ها و اینترنتبه دانشجویان در زمینه روش جستجو و نحوه استفاده از پایگاه آموزش فردی

 برگ180 همکاری در تهیه کپی از مجالت فارسی

 برگ 65 همکاری در تهیه کپی از مجالت التین

 قفسه26دوره هر دوره 5 های نشریات جاریسازی قفسهمرتب

 مورد24 التین  ها ی بخش نشریات آرشیوتهیه راهنمای قفسه

 نسخه15 سازی مجالت فارسی جهت ارسال به صحافیآماده

 نسخه18 نصب تگ ایمنی به مجالت صحافی شده

 عنوان 25 خوانی مجالت آرشیو التینشلف

 عنوان 26 خوانی مجالت آرشیو فارسیشلف

 عنوان850 (آماده سازی، ثبت و ورود اطالعات مجالت فارسی در پایگاه کتابخانه مرکزی )سیماد

 عنوان462 در پایگاه کتابخانه مرکزی )سیماد( التینآماده سازی، ثبت و ورود اطالعات مجالت 

 نسخه 15 نشریات التین در آرشیو التینوجین 

 نسخه 12 نشریات التین در آرشیو فارسیوجین 

 رکورد24 های حذف شده نشریات التین در سیمادتعداد رکورد

 

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



 

 

 آوری نظرات مراجعین در خصوص تهیه مجالت جدیدجمع 

  چیدمان و مرتب سازی مجالت دریافتی روی بورد جاری و مجالت استفاده شده در طی روز 

  راهنمایی و پاسخگوئی به مراجعان و کمک به بازیابی منابع 

 ین اهداء مجالت رایگان فارسی و الت 

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

  مرمت منابع فرسوده 

 آماده سازی و ثبت و ورود اطالعات نشریات فارسی و التین جدید و اهدایی در سیستم سدف 

  ساماندهی نشریات اهدایی، متفرقه و در صورت لزوم ایجاد کاربرگ و ثبت آنها 

 ن رشته کتابداری آموزش کارورزا 

 همکاری و مشارکت در خدمات مشاوره اطالعاتی 

 همکاری در امور بازدیدها 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف

  تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات 

 ظافت و سالم سازی محل کار و تامین بهداشت محیط مناسب انجام اقدامات الزم برای تامین ن

 برای ارائه خدمات

  تامین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات 

 تامین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان 

  سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین

 ابعهواحدهای ت

 بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنهاپیش 

 ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری وسایل اداریبرنامه 

  رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات 

 بینی نیازهای تدارکاتی واحدپیش 

 هاها و گزارشنامه رسیدگی به 

 ... کنترل و رسیدگی به احکام مرخصی ماموریت و 

 های کارکنان زیر مجموعه نظارت بر فعالیت 

 های مربوط به رفع اشکال یا افزودن امکان جدید در سیستم دریافت و بررسی درخواست

مار و سفارشات )سیماد( از همکاران و ارسال درخواست با توضیحات الزم به کارشناس مرکز آ

 اطالعات دانشگاه از طریق سیماد

  شرکت در جلسات کمیته انتشارات، کمیته سیماد، کمیته پژوهش، کمیته آموزش، مسئولین

 بخش ها

 یهای آموزشتدریس در کارگاه 

 ساعت کار

همه روزه بجز پنجشنبه ها از 

 14:15تا  7:30ساعت 

 همکار

دکتر هادی هراتی 

 )مدیریت امور عمومی(

 38806502 



 

 

 

های صورت گرفته ریزی و نظارت بر فعالیترسانی وکتابخانه مرکزی با هدف برنامهمدیریت امور عمومی مرکز اطالع

 :های زیر را ارائه داده استالیتفع 1400در جهت تسهیل ارائه خدمات کتابخانه در سال 

  

 رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاهپبگیری امور پشتیبانی و تاسیساتی مرکز اطالع 

 ها، لوازم و تجهیزات اداری نظارت بر نظافت اتاق 

 پیگیری تامین لوازم و کاالهای مصرفی و اموالی کتابخانه مرکزی 

 نظارت بر انبار مصرفی و انبارگردانی ساالنه 

 امین وسایل ادرای مورد نیاز همکاران ت 

 تهیه و نصب تابلوهای راهنمای هدایت مراجعان به سمت درب ورودی کتابخانه مرکزی در اطراف کتابخانه  

 های دیوار سبز کتابخانهها و تعویض گلپیگیری رسیدگی به گل 

 ریات فارسی و التیناستفاده بهینه از فضاهای غیرقابل استفاده کتابخانه از جمله فضاهای بخش نش 

 های نظارتی کتابخانه از جمله دوربین ورودی اصلی کتابخانه مرکزیپیگیری افزایش دوربین 

 گذاری درست و دقیق آنهاها و شمارهتنظیم کلیدهای اتاق 

 های قدیمی به نیمکت و جاگلدانیدانزیباسازی البی کتابخانه با تغییر کاربری برگه 

 ابخانه به منظور زیبایی محیط، رفع خستگی ناشی از مطالعه و نشاط تعبیه آکواریم در البی کت

 کنندگانمراجعه

 های بهداشتیتا حدامکان با رعایت پروتکل برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی 

 برگزاری مراسم مجازی هفته کتاب و روز کتابدار 

 برگزاری مراسم تودیع همکاران بازنشته کتابخانه مرکزی 

 های مختلف اعیاد، وفات و شهادت تهیه بنر به مناسبت 

 های بهداشتیتوزیع ماسک و ملزم نمودن کارکنان به رعایت پروتکل  

 فراهم نمودن شرایط تحویل در محل لبنیات مورد نیاز همکاران کتابخانه مرکزی 



 

 

 سبت برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی داخلی )تنیس روی میز و دارت( در دو رده آقایان و بانوان به ما

 دهه فجر انقالب اسالمی

 های فوتسال و والیبال کتابخانه مرکزی و شرکت در مسابقات )کسب مقام ورزشی تیم پیگیری فعالیت

 (1400دوم مسابقات فوتسال سال 

  هاپژوهش، کمیته آموزش، مسئولین بخششرکت در جلسات کمیته انتشارات، کمیته سیماد، کمیته 

 های آموزشیتدریس در کارگاه 

 مکاری در امور بازدیدهاه 

 


