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 مقذمه

 

 

ثب مشش مشثغ ،  8870ثٍ مسبحز ی یكضب داضشهثب   2931مشًض اعالع سسبوی ي ًشبثخبوٍ مشًضی داوطگبٌ دس سبل 

 100222مجمًػٍ ای ثبلؾ ثش اعالع سسبوی َسشىذ ي مشخػع ًشبثذاسی ي ًبسمىذ ًٍ ثخص اػظم آوبن 55حضًس ثیص اص 

ػضً  91222ثٍ ثیص اص   دبیبن وبمٍ، ي دیگش مىبثغ دیجیشبلی 21121وطشیٍ كبسسی ي السیه، ػىًان  2222وسخٍ ًشبة چبدی، 

 می ومبیذ.        داوطگبَی سشيیس ي اسائٍ خذمبر

بن ًشبثذاسی دس ایه ًشبثخبوٍ امٌبن ظًُس ثخص َبی دآيسی ضذٌ اص ياحذَب ي يجًد مشخػػمشىًع گش يجًد مىبثغ

، مجمًػٍ سبصی ، سبصمبوذَی،  امبوز، مجالر، مشجغ، اعالع سسبوی، آمًصش ي اسسجبعبر، مجمًػٍ َبی اَذایی مبوىذ مشىًع

ثٍ   2931دس سبل  ایه ثخطُبسالضُبی ًشبثذاسان . دس ادامٍ كؼبلیشُب ي زكشاَم ومًدٌ اسسا  دبیبن وبمٍ َب ي دیذاسی ي ضىیذاسی 

 . اسائٍ می گشددسلٌیي ضذٌ س مجضا ي عً

گبن مًسد مذیشان ي آگبَی مشاجؼٍ ًىىذثشوبمٍ سیضی دیص ثیىی ویبصَبی آیىذٌ اسز ایه آمبس ي اعالػبر دس  امیذ

 اسشلبدٌ هشاس گیشد.
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 بخش امانت

ػضششً یٌششی اص ثخطششُبی كؼششبل   91222وسششخٍ ًشششبة چششبدی ي  100222ثخششص امبوششز ًشبثخبوششٍ ثششب يجششًد ثششیص اص  

ثُششٌ گیششی اص   ٍ ضشمبس مشی سيد ي ثشب    ثش ویشض  اص دشش مشاجؼشٍ سششیه ثخطشُبی ًشبثخبوشٍ       . ایشه ثخشص  ي دًیبی ًشبثخبوٍ مشی ثبضشذ  

 . گبمُبی مًثشی ثشداسویبص مشاجؼیه دس ساسشبی دبسخگًیی ثٍ سًاوسشٍ  ،مشجحشًشبثذاس  22يجًد 

ی،يجیه ًشبثُششب، ضشش ق َمٌششبسی دس امششش مجمًػششٍ سششبص ، امبوششز ي ػششًدر ًشششبة  ،ایششه ثخششص ُششبی مُمششششیه كؼبلیش

وطششبن دادٌ ثششٍ غششًسر جششذيل ي ومششًداس ثخششص ایششه ػم ٌشششد  ادامششٍ مششی ثبضششذًٍ دس دیگششش كؼبلیشُششبی مشششسجظ ي خششًاوی ،

 ضذٌ اسز.

 2931ثخص امبوز دس سبل امبوز ي ثبصگطز ًشبة  مبَبوٍ : گضاسش سخذادَبی(2)جذيل ضمبسٌ 

 تاسگطت اهاًت هاُ

 6205 10504 كشيسدیه

 10174 13462 اسدیجُطز

 15553 9013 خشداد

 3466 4245 سیش

 2098 1228 مشداد

 4398 4845 ضُشیًس

 17611 20602 مُش

 12925 13678 آثبن

 11020 11930 ارس

 12570 8637 دی

 16286 16879 ثُمه

 11375 13545 اسلىذ

 123681 128568 جوغ کل
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 2931دس سبل  ثخص امبوز  امبوز ي ثبصگطز ًشبة مبَبوٍ  گضاسش سخذادَبی :(1)ومًداس ضمبسٌ 

 

 

 

 

 1392دس سبل  (: گضاسش سخذادَبی امبوز  ثش حست گشيٌ مشاجؼٍ ًىىذ2ٌجذيل ضمبسٌ )

 اهاًت تؼذاد اػضا اػضا 

 457897 29336 داوطجًیبن

 * ًبسمىذان
2034 4851 

 5369 966 * اسبسیذ

 882821 32336 جوغ کل

 

 

 آیین نامه می توانند عضو کتابخانه باشند *کارکنان و اساتید بازنشسته و حق التدریس نیز بر اساس

 

 1392دس سبل  (: گضاسش سخذادَبی امبوز ثش اسبس دبیگبَُبی ًشبة3جذيل ضمبسٌ )

0

5000

10000

15000

20000

25000

 امانت

 بازگشت



5 
 

 
 اهاًت تؼذاد کل ػٌَاى 

 001011 وسخ000111ٍ ًشبثُبی كبسسی

 00011 وسخٍ 10111 ًشبثُبی السیه

 011111  ًسخِ 100111 جوغ کل

 

 

 

 1392دس سبل  اسش سخذادَبی امبوز ثش اسبس دبیگبَُبی ًشبةضگ(: 2ومًداس ضمبسٌ )

 

 

ضشش ق خششًاوی ي  ،ًشبثخبوششٍ داوطششٌذٌ ای 20ثششٍ اجشششای عشششع سجمیششغ ي اوشوششبل مىششبثغ   الصم ثششٍ رًششش مششی ثبضششذ وظششش   

 ثششبثششب َمٌششبسی ً یششٍ ًشبثششذاسان    2931ایششه مُششم دس سبثسشششبن سششبل     يًىششششل مجمًػششٍ یشششيسی ثششٍ وظششش مششی سسششیذ     

 . گشدیذمذیشیز ثخص امبوز اوجبم 

 خششًثی ثششٍ  ایششه امششش  دس ایششه سششبلمششی ثبضششذ ًششٍ ی صمششبوجشًىششششل ي سكششغ اضششٌبل ًشبثُششب ًششبس ثسششیبس دهیششن ، حسششبس ي 

 :ٍ می گشدداسائ دس هبلت جذيل صیش كؼبلیزالػبر ایه اع اجشا ضذ ؛ 
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 2931دس سبل  (: گضاسش ض ق خًاوی ثخص امبوز0جذيل ضمبسٌ )

 

 

 

 

 

 

 

دس سبثسشبن  (دس سیسشم وًسب ) اعالػبر  مشثًط ثٍ هلسٍ خًاوی ًشبثُبی مًجًد  وطبن دَىذٌ يیؼیز ،جذيل كًم

، ًشبثُبی مشجغ ثٍ دلیل ایه ًٍ دس سیسشم امبوز هبثل مطبَذٌ وجًدٌ ي  سؼذاد هبثل سًجُی اص آوُب كبهذ ثبسًذ می ثبضذ 1392

 ضذٌ اسز. ًىششلمی ثبضذ ثٍ غًسر دسشی 

می ثٍ هشاس صیش ًٍ  اسز  اوجبم گشكشٍ 92 سبل عیاليٌ ثش كؼبلیشُب ي خذمبر سيصاوٍ دس ایه ثخص اهذامبر دیگشی ػ

 :ثبضذ

 (سُیٍ لیسز ًشبثُبی دسخًاسشی مشاجؼٍ ًىىذگبن دس مجمًػٍ سبصی ًشبثخبوٍ ) َمٌبسی -

 ي دیص ثیىی لیسز خشیذ مجذدویبص سىجی سیسشمی اصًشبثُبی دشمشاجؼٍ  -

 ي دیگیشی خبسج ًشدن اص لیسز امًال داوطگبٌثجز ًشبثُبی يجیىی ياحذَب دس سیسشم امبوز ًشبثخبوٍ  -

 دیگیشی خبسج ًشدن اص لیسز امًال داوطگبٌ  سُیٍ لیسز ًشت ملوًدی ي -

 وسخٍ ًشبة جُز غحبكی 1111اسسبل     -

 تَضیحات ػٌَاى

32/4/93 آغاس ضلف خَاًی   

ضلف خَاًی)ثثت در ضلف خَاى( هزحلِ اٍل پایاى  01/5/93  

کٌتزل اعالػات، ثثت در سیستن ًَسا، اػالم ضلف خَاًی) هزحلِ دٍم پایاى

 کسزیْا تِ ادراُ اهَال داًطگاُ 

21/5/93  

گزٍُ 05 تؼذاد گزٍّْا)دًٍفزُ(  

ًسخِ 359300 سیستن ًَسا تؼذاد کتاتْا در   

ًسخِ 337722 هخشىتؼذاد کتاتْا ی هَجَد در   

ًسخِ 51877 تؼذاد کتاتْای اهاًت رفتِ در سیستن ًَسا  

ًسخِ 6677 تؼذاد کتاتْای هفقَدی  
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 وسخٍ اص ًشبثُبی مخذيش ضذٌ مخضن 811سشمیم ي مشمز  -

 سُیٍ ثشيضًس ثخص امبوز ًشبة -

 سُیٍ ساَىمبَبی مخش ق ثشای مخضن  -

 سُیٍ ساَىمبی آمًصضی سصسي ي سمذیذ ًشبة -

 مسشىذسبصی كشایىذ سسًیٍ حسبة -

 ًبسگبٌ آمًصضی ثشای داوطجًیبن 12 ثشگضاسی -

 آمًصش ًبسيسصان سضشٍ ًشبثذاسی -

 ثجز اػضبی عشع ؿذیش -

 میض مطبيسٌ دس خذمبر َمٌبسی -

 بخش مرجع

ػىًان  7764ػىًان ًشبة كبسسی ي  6111ًشبة مشجغ ،  ػىًان 12111ثیص اص ثخص مشجغ ًشبثخبوٍ ثب داضشه 

 دس ایه ثخص دي ًشبثذاس مطـًل ثٍ ًبس َسشىذ. .اسز ویبصَبی محوویه، دژيَطگشان ي داوطجًیبن سا مشسلغ ومًدٌ ،ًشبة السیه

 :می ثبضذ خًاوی ( ثٍ ضشع صیش ض قز سبثسشبن )امًس جبسی ي كؼبلی دي هسمز ثخص دس ایه اسائٍ خذمبر 

 1392(: كؼبلیشُبی ثخص مشجغ دس سبل 5جذيل ضمبسٌ )

 تؼذاد ػٌَاى

ًفز 4431  تؼذاد هزاجؼاى  

جوغ کل سؤال ّای پاسخ دادُ ضذُ )سادُ ،هتَسظ،جستجَی خاظ ٍ پژٍّص 

 علة(در تخص
سَال 3011   

ًفز 05  آهَسش کارٍرساى رضتِ کتاتذاری   

ػٌَاى 4 (هٌاتغ هزجغتؼذاد تزٍضَر)هؼزفی   
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اوجششبم بیگششبٌ وًسششب ثشاسششبس  اعالػششبر ًشبثُششبی مشجششغ مًجششًد دس د ثششٍ غششًسر دسشششی ثخششص مشجششغ  ضشش ق خششًاوی

 ثٍ عًس خالغٍ ثٍ ضشع صیش می ثبضذ:خًاوی  گشكز. اعالػبر ایه سف

هَرد 756 پاسخگَیی ٍ ارائِ خذهات تِ صَرت تلفٌی   

قفسِ 28 گستزش هجوَػِ تا اتتقال هٌاتغ پاییي  تِ تخص   

هَرد 7 خذهات هزجغ اس عزیق پست الکتزًٍیکی  

هَرد 4 ّوکاری ٍضزکت در خزیذ کتاب اسسغح ضْز  

ػٌَاى 841  )ػٌَاى(فارسی -هٌاتغ جذیذ خزیذاری ضذُ تؼذاد   

ػٌَاى 88 التیي )ػٌَاى( -هٌاتغ جذیذ خزیذاری ضذُ تؼذاد   

هَرد 25 ی قفسِ پس اس اًتقال هٌاتغ عثقِ پاییي تِ تخصهجذد راٌّواتْیِ   

هَرد 6 التیي( -تْیِ فایل الکتزًٍیکی ٍچاپی تاسُ ّای هزجغ جْت سایت) فارسی  

هَرد 6 هزاجغ جذیذ در پایگاُ ًَساهؼزفی  "تاسُ ّای هزجغ  "ایجادفایل    

هَرد 0 الکتزًٍیکی آىتْیِ دستَرالؼول  ٍ هقزرات تخص ٍایجاد فایل   

هَردLC 3راٌّوای هَضَػی هٌاتغ تزاساس رٍش تْیِ    

جْت درج در   اسی اًقالب اسالهی  تز اساس کتاتْای هَجَدتذٍیي کتاتطٌ

 صفحِ( 34)سایت کتاتخاًِ 
0 

قفسِ(381) هزتة ساسی قفسِ ّای تخص هزجغ ) سِ ًَتت( ّزدفؼِ  

هَرد 6 تْیِ ٍ ایجاد فایل فزم ّای هختلف  
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 1392(: اعالػبر ض ق خًاوی ثخص مشجغ دس سبل 6جذيل ضمبسٌ )

 جوغ التیي فارسی هٌاتغ

 ػٌَاى 02874 ػٌَاى 7764 ػٌَاى 6001 کتاتْای هَجَد

 ًسخِ 3814 ًسخِ 832 ًسخِ 0980 ضذُ هفقَدکتاتْای 

 ًسخِ 0102 ًسخِ 041 ًسخِ 872 ضذُ  جیيکتاتْای ٍ

 

 نشریات بخش 

 1392كبسسی، اوگ یسی ، ػشثی ي ... دس سبل  جبسی ػىًان وطشیٍ 1211ثیص اص  گشدآيسیب ثخص وطشیبر ث

ولش سٍ ًشبثذاسان ایه ثخص  .سبخشٍ ثٍ گًوٍ ای ًٍ ویبصَبی دژيَطی مشاجؼبن سا سبمیه می ومبیذؿىی كشاَم  "مجمًػٍ وسجشب

 ایه ثخص ثٍ ضشع صیش می ثبضذ:كؼبلیشُبی می ثبضىذ ي

 1392(: كؼبلیشُبی ثخص وطشیبر دس سبل 7جذيل ضمبسٌ )

 ػٌَاى تؼذاد

 تؼذاد ًطزیات ٍ خثزًاهِ ّای فارسی دریافت ضذُ ػٌَاى 849

 تؼذاد ًطزیات ٍ خثزًاهِ ّای التیي دریافت ضذُ ػٌَاى 236

 تؼذاد ًطزیات ٍ خثزًاهِ ّای ػزتی دریافت ضذُ ػٌَاى 37

 تؼذاد رکَردّای ًطزیات فارسی در کل در پایگاُ ػٌَاى 0346

 تؼذاد رکَردّای ًطزیات التیي در کل در پایگاُ  ػٌَاى 3483

 تؼذاد رکَردّای ًطزیات فارسی اضافِ ضذُ  ػٌَاى 31

 تؼذاد رکَردّای ًطزیات اًگلیسی اضافِ ضذُ ػٌَاى 2

 ضٌاسایی ًطزیات هفیذ تزای گزٍّْای آهَسضی تِ هٌظَر خزیذ ٍ تْیِ ػٌَاى 58

 راٌّوایی تاسدیذکٌٌذگاى اس تخص ًطزیات ًفز 0231
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 :ػاليٌ ثش مًاسد كًم امًس صیش سا اوجبم دادٌ اسز ایه ثخص، 

 جذیذجمغ آيسی وظشار مشاجؼیه دس خػًظ سُیٍ مجالر  -

 چیذمبن مجالر دسیبكشی سيی ثًسد جبسی  -

 چیذمبن ي ثشگشداوذن مجالر سيی میضَب -

 ثٍ سيص سسبوی غلحٍ خبوگی ثخص وطشیبر -

 َمٌبسی دس امًس میض مطبيسٌ -

 آهَسش کارٍرساى رضتِ کتاتذاری ًفز 2

 ّوکاری در تْیِ کپی اس هجالت فارسی تزگ 3968

 ّوکاری در تْیِ کپی اس هجالت التیي تزگ 0459

 هزتة ساسی قفسِ ّای ًطزیات جاری قفسِ 73 –دٍرُ  4

 تْیِ راٌّوای قفسِ ّا ی تخص ًطزیات جاری هَرد 36

 تْیِ راٌّوای قفسِ ّا ی تخص ًطزیات آرضیَ فارسی 75

 آرضیَ التیي هجالت داخل قفسِ ّا تخص ًطزیات اٍیي تْیِ ػٌ 92

 تْیِ راٌّوای قفسِ ّا ی تخص ًطزیات آرضیَ التیي 33

 ّوکاری در ضلف خَاًی تخص اهاًت یک هاُ 

 آهادُ ساسی هجالت التیي جْت ارسال تِ صحافی 498

 اػالم کسزی هجالت فارسی تِ تخص سفارضات ػٌَاى ًطزیِ 244

 سی دی هجالت التیيآهادُ ساسی  سی دی 28

 تْیِ لیست اس هجالت جاری ػٌَاى 849

 تْیِ لیست اس هجالت آرضیَ ػٌَاى 0211

 تْیِ فْزستْا، تزٍضَرّا، کاتَلگْا ٍ ... هَرد ًیاس هزاجؼاى هَرد 6
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 اص ثخص جبسی ي هشاسدادن آوُب دس آسضیً  89جذا ًشدن مجالر مشثًط سبلُبی هجل اص   -

 ساَىمبیی ي دبسخگًئی ثٍ مشاجؼبن ي ًمي ثٍ ثبصیبثی مىبثغ  -

 آمًصش مشاجؼیه دس اسشلبدٌ اص دبیگبَُب ي ایىششوز -

 

 پایان نامه ها و دیذاری شنیذاری بخش 

دبیبن وبمٍ موغغ ًبسضىبسی اسضذ ي دًششی یٌی اص ثخطُبی كؼبل ي  12711ثخص دبیبن وبمٍ َب ثب داضشه ثیص اص 

ضمبس می سيد. ً یٍ دبیبن وبمٍ َبی دكبع ضذٌ دس داوطگبٌ كشديسی دس داوطٌذٌ َبی مخش ق دس ایه ثخص دًیبی ًشبثخبوٍ ثٍ 

 :خذمبر اسائٍ ضذٌ دس ایه ثخص ثٍ ضشع صیش می ثبضذًشبثذاسان ایه ثخص چُبس ولش ي وگُذاسی می ضًد. گشدآيسی ي 

 1392(: كؼبلیشُبی ثخص دبیبن وبمٍ َب دس سبل 8جذيل ضمبسٌ )

 تؼذاد ػٌَاى 

 582 پایاى ًاهِ ّای ٍارد ضذُ در ًزم افشار سیوزؽ در هقغغ دکتزا 

 2346 پایاى ًاهِ ّای ٍارد ضذُ در ًزم افشار سیوزؽ در هقغغ ارضذ

 0073 پایاى ًاهِ قزار گزفتِ تز رٍی ّارد

 0073 پایاى ًاهِ قزار گزفتِ تز رٍی سزٍر

 0637 پایاى ًاهِ ّای تسَیِ حساب ضذُ 

ضوارُ ّای تاسیاتی پایاى ًاهِ ّا )کذ دستِ تٌذی ٍ ضوارُ(اصالح   8111 

اصالح اعالػات کتاتطٌاختی پایاى ًاهِ ّا )ًام داًطکذُ، هحل 

 ًگْذاری،رضتِ، هطخصات ظاّزی، ضوارُ ثثت(
8111 

در پایگاُ پایاى ًاهِ ّا "داًطٌاهِ"اصالح فیلذ   9111 
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 1392ثخص دبیبن وبمٍ َب اص مُشمبٌ سب اسلىذ مبٌ (: آمبس مشاجؼٍ ًىىذگبن 9جذيل ضمبسٌ )

 تؼذاد ػٌَاى

داًطجَیاى هزاجؼِ کٌٌذُ اس داًطگاُ 

 فزدٍسی

4831 

داًطجَیاى هزاجؼِ کٌٌذُ اس داًطگاُ 

 دیگز

0759 

 

 

 1392دس سبل  دیذاسی ي ضىیذاسیكؼبلیشُبی ثخص  (: 3ٌ )ضمبس ومًداس

 

ی دی ًٍ  ضبمل لًع كطشدٌ مشثًط ثٍ ًشبثُبی مًجًد دس مخضن، لًع س 7511ثب داضشه  دیذاسی ي ضىیذاسی ثخص

امٌبوبر اسشلبدٌ اص ایه مىبثغ دس محل امٌبن دزیش می ثبضذ. ویبص مشاجؼیه سا ثش آيسدٌ می ًىىذ.  می ثبضذَبی كطشدٌ آمًصضی 

 ایه ثخص ثٍ ضشع صیش می ثبضذ. ي خذمبر 

 

 

 

73% 

27% 

 تعداد

دانشجویان مراجعه کننده از 
 دانشگاه فردوسی

دانشجویان مراجعه کننده از 
 دانشگاه دیگر
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 1392دس سبل  اسی ضىیذاسیدیذثخص  امٌبوبر ي خذمبر (: 11جذيل ضمبسٌ )

 تؼذاد فؼالیت

 3125  لَح ّای فطزدُ کتاتْای فارسی

 575 لَح ّای فطزدُ کتاتْای التیي

 570 لَح ّای فطزدُ کتاتْای التیي ایوج گزفتِ ضذُ

 166 لَح ّای فطزدُ ًوایِ ساسی ضذُ

 101 لَح ّای فطزدُ در حال ًوایِ ساسی

 1972 ًزم افشارّای فارسی

 011 افشارّای التیيًزم 

 آهادُ ساسی لَح ّای فطزدُ فارسی ٍ التیي )لیثل، کاٍر قاب(
2711 

لَح فطزدُ"ارسال رکَردّا تِ تخص فْزستٌَیسی جْت ٍارد ًوَدى ػثارت   
2711 

سی دی ّای کتاتْای التیي ٍ قزار دادى فایل آًْا تز رٍی پایگاُ کتاتْای التیي تصَیزتْیِ   
575 

 

 های اهذایيبخش مجموعه 

كؼبلیشُبی خًد سا جُز خذمبر سسبوی  ،ًشبثخبوٍ ضخػی  3ثخص مجمًػٍ َبی اَذایی ثب يجًد مىبثغ اَذا ضذٌ  

 اسائٍ می ومبیذ.ثٍ مشاجؼیه 

محذص خشاسبوی ثب  مىجغ ، 7111 ًم اسشبد ًبظم مذیش ضبوٍ چی ثبمشحاَذا ضذٌ ایه ثخص مىبثغ ًشبثخبوٍ َبی 

ادیبن ي ػشكبن  ،برادثی ،ایه مىبثغ دس صمیىٍ َبی سبسیخ .ا ضبمل می ضًدمىجغ س  6111كشصیه ثب  مىجغ، ي محمذ حسیه   5111

 خذمبر ایه ثخص ثٍ ضشع صیش اسز:ًشبثذاسان ایه ثخص دي ولش می ثبضىذ ي  .می ثبضىذ

 1392دس سبل  مجمًػٍ َبی اَذایی(: كؼبلیشُبی ثخص 11جذيل ضمبسٌ )

 تؼذاد ػٌَاى 

 ًفز0541 راٌّوایی ٍ پاسخگَیی تِ هزاجؼاى 

 هَرد0011 کزدى هٌاتغ چاپی )ضاهل کتاتْای استفادُ ضذُ رٍساًِ( هزتة

 ًسخ711ِ ّا ساسی ضذُ در هجوَػِ کزدى کتاتْای آهادُ هزتة



14 
 

 ًسخ4511ِ هْزسدى هٌاتغ هَجَد در هجوَػِ )هحذث خزاساًی(

 ًسخ7111ِ فزسیي(سدى هٌاتغ هَجَد در هجوَػِ )هحوذحسیي  تگ

 ًسخ2111ِ ای در هجوَػِ )فزسیي( کزدى هٌاتغ چٌذ جلذی ٍ ًسخِ هزتة

 ًسخ2511ِ )هحذث خزاساًی( ثثت کتة اّذایی

 ًسخ0611ِ جْت فْزست ًَیسی هٌاتغ )هجوَػِ هحقق هحذث خزاساًی(ارسال 

کزدى هٌاتغ اعالػاتی اس ًظز  ّا اس خذهات فٌی ضاهل )چک تزگطت فؼالیت

 (لیثل ٍ ...... ضوارُ ثثت در سیستن -ًَیسی فْزست
 ًسخ0451ِ

 ًسخ0611ِ ّا هٌاتغ چاپی تزگطتی اس خذهات فٌی در قفسِ گذاضتي

 ًفز 0 آهَسش کارٍرساى رضتِ کتاتذاری 

  0 اًِ سایت کتاتخ جتْیِ تزٍضَر فؼالیت کاری هجوَػِ ٍ ارائِ جْت در

 رٍس 04 پایاى ًاهِ ّااّذایی تا تخص هجوَػِ  تخص جاتجایی 

کزدى  ًقل ٍ اًتقال کتاتْای هجوَػِ )فزسیي( اس هٌشل تِ کتاتخاًِ ٍ هزتة

 آًْا در قفسِ
 رٍس 31

 یک هاُ  ّوکاری در ضلف خَاًی تخص اهاًت

 

 

 بخش اطالع رساني

آسبن ثٍ ثخص اعالع سسبوی ثب َذف ضىبسبیی ویبصَبی جبمؼٍ داوطگبَی ي كشاَم ًشدن امٌبن دسششسیی سشیغ ي 

ولش  4ایه ثخص  ًشبثذاسان .طی داوطگبٌ اسائٍ خذمبر می ومبیذمىبثغ اعالػبسی ثٍ مىظًس دطشیجبوی اص اَذاف آمًصضی ي دژيَ

 ذمبر ایه ثخص ثٍ ضشع صیش می ثبضذ:خمی ثبضىذ ي 

 

 1392(: كؼبلیشُبی ثخص دبیبن وبمٍ َب دس سبل 12جذيل ضمبسٌ )
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 تؼذاد ػٌَاى

 هَرد 2364 حضَری یا تلفٌی ٍ راٌّوایی پاسخگَیی

 هَرد 1826 پاسخگَیی الکتزًٍیکی

 کتاب ٍ هقالِ 61 اس عزیق عزح اهیي ارسال هٌثغ چاپی

 کتاب ٍ هقالِ 534 اس عزیق عزح اهیي ارسال هٌثغ الکتزًٍیکی

 کتاب ٍ هقالِ 59 اس عزیق عزح اهیي دریافت هٌثغ چاپی

، دپاد، پاسارگاساهاًِ ّای اجزا ٍ پیگیزی اهَر هزتَط تِ 

 گیگالیة ٍ ساهاًِ ّای آسهایطی

هَرد پیطٌْاد تزای  944ٍ  پسَرد 2511ایجاد 

 تْثَد ٍ اصالح ػولکزد

 دٍ ًَتت پیگیزی در خصَظ یکذست ساسی سیستن ّا 

 دٍرُ 09 ساػتِ  3تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی 

 هَرد 114 درج خثز آهادُ ساسی ٍ 

 هَرد 341 تصحیح ٍ ایجاد صفحات 

 هقالِ 3641 هقالِ فارسیداًلَد 

 هقالِ 6645 هقالِ التیيداًلَد 

 هقالِ سیَیلیکاداًلَد
درخَاست خارج اس ساهاًِ +   3577

 پاسخگَیی  درخَاستْا اس عزیق ساهاًِ پاد

 کتاب 215 کتاب التیيداًلَد 

 پایاى ًاهِ 11 پایاى ًاهِ داًلَد 

 چکیذُ 171 هقالِ چکیذُداًلَد 

 ػٌَاى 68 الکتزًٍیکی ٍ هقالِ خزیذ کتاب 

 هَرد 05 گزٍّی  ایویلآگاّی رساًی اس عزیق 

 هَرد 3 پزتالآگاّی رساًی اس عزیق 

 هَرد 423 پیام کَتاُآگاّی رساًی اس عزیق 

 هَرد 8 آگاّی رساًی در پاد
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 هَرد 5 پَستز ٍ اعالػیِ ٍ تزٍضَرتْیِ 

 هَرد 132 هٌاتغ اعالػاتی ٍ ٍتسایتْاارسیاتی 

 هَرد 20 راٌّواّاتْیِ 

 هاُ 3 ّوکاری در ضلف خَاًی تخص هزجغ 

 ًفز 31 آهَسش کارٍرساى رضتِ کتاتذاری 

  آهَسش هزاجؼاى در استفادُ اس پایگاّْا ٍ تاسیاتی هٌاتغ

  ّوکاری در خذهات هیش هطارٍُ 

 

 بخش خذمات فني

مششی ثبضششذ. ػششاليٌ ثششش آن ثششٍ   ًشبثُششبی ػشثششی، كبسسششی ي  السششیه   كؼبلیشُششبی ثخششص كُشسشىًیسششی ضششبمل كُشسشىًیسششی  

عًس مشسشت سًًسدَشبی اضشٌبل داس اغشالع مشی ضشًد. دس سبثسششبن ایشه ثخشص ػشاليٌ ثشش كؼبلیشُشبی جشبسی خشًد اهشذام ثشٍ                 

ولششش  22ًشبثششذاسان ایششه ثخششص اغششالع سًًسدَششبی اضششٌبلی ي حششزف وسششخٍ َششبی يجششیه ضششذٌ ي گمطششذٌ اص سیسشششم ومًد.

 خذمبر اسائٍ ضذٌ دس ایه ثخص ثٍ هشاس صیش اسز.می ثبضىذ ي 

 1392(: كؼبلیشُبی ثخص دبیبن وبمٍ َب دس سبل 13جذيل ضمبسٌ )

 تؼذاد ػٌَاى

 ًسخِ 9707 فْزستٌَیسی ضذُ  کتاتْای فارسی ٍ ػزتی

 ًسخِ 376 فْزستٌَیسی ضذُ  کتاتْای التیي

 ػٌَاى 084 فْزستٌَیسی ضذُ  کتاتْای الکتزًٍیکی

 رکَرد 5231 تِ رٍس رساًی اعالػات پایگاّْای کتاتطٌاختی 

 06 فْزستٌَیسی پیص اس اًتطار
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 ًسخِ 0011 آهادُ ساسی هجذد کتة صحافی

 ًفز 21 آهَسش کارٍرساى رضتِ کتاتذاری

  ّوکاری در ضلف خَاًی تخص اهاًت

  ّوکاری در خذهات هیش هطارٍُ 

 

 

 

 

 

 

 1392سب  1383مىبثغ كُشسشىًیسی ضذٌ دس سبلُبی موبیسٍ (: 7ومًداس ضمبسٌ )
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 مجموع سازی خش ب

ثخص مجمًػٍ سبصی ثب َذف سُیٍ ي سبمیه ویبصَبی اعالػبسی ضبمل ًشبة، وطشیٍ، دبیگبٌ َبی اعالػبسی ، اسشبوذاسد 

 ثٍ ضشع صیش اسز:خذمبر ایه ثخص ولش می ثبضىذ ي 5ًشبثذاسان ایه ثخص ذ. ثشای جبمؼٍ داوطگبَی كؼبلیز می ومبی ي ...

 1392دس سبل  سلبسضبر( كؼبلیشُبی ثخص 14جذيل ضمبسٌ )

 ّشیٌِ ریالی صزف ضذُ  رٍش تْیِ  

ًَع هٌثغ 

 اعالػاتی

 اّذایی خزیذاری ًَع ستاى

فارسی  کتاب

 )ًسخِ(

5061 782 671111111 

ػٌَاى چاپی  08 التیي )ػٌَاى(

ػٌَاى 350ٍ 

 الکتزًٍیکی

65 56311111 

ًطزیات 

 )ػٌَاى(

 38741111 645 57 فارسی

 048111111 36 047 التیي

هَاد دیذاری ٍ 

ضٌیذاری 

 (CD)ػٌَاى 

 2201111 6 36 فارسی

 --- 2 --- التیي

پایگاُ ّای 

 اعالػاتی

   4 فارسی

    التیي

هٌاتغ ٍجیي 

 ) ًسخِ( ضذُ

   7317 فارسی

   31778 التیي

هٌاتغ اّذا ضذُ 

تِ هزاکش 

 ًسخِ() هختلف

فارسی ٍ 

 التیي

04244   

 

 ثٍ هشاس صیش اسز. سبیش كؼبلیز َبی ایه ثخصػاليٌ ثش مًاسد رًش ضذٌ 

  سمذیذ اضششاى مجالر خشیذاسی كبسسی -

 دی گیشی اسسبل مجالر اَذایی -
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 ثٍ غًسر الٌششيویٌی 2113مجالر السیه  سُیٍ -

 خػًظمجالر الٌششيویٌی دس دبد ي اعالع سسبوی دس ایه كبیل هشاسدادن  -

 سمذیذ اضششاى دبیگبٌ َبی كبسسی مگ ایشان، ومب مشه ي.. -

ػىًان وطشیٍ  21ي  ياسد ًشدن اعالػبر وطشیبر كبسسی ي السیه دس دبیگبٌ وطشیبر؛ ایبكٍ ضذن ومًدن سيص آمذ  -

 می ثبضذ 2482ي السیه   1246ػىًان وطشیٍ جذیذ السیه. سؼذاد سًًسد َبی وطشیبر كبسسی  3جذیذ كبسسی ي 

 غًسسج سٍ يجیه مىبثغ مخضن امبوز ي اسسبل جُز خشيج اص امًال ي ثجز دس دبیگبٌ سیمشؽسُیٍ  -

 مذیشیز سشبد خشیذ ًشبة اص ومبیطگبٌ ثیه الم  ی ًشبة سُشان ي ثشگضاسی ج سبر مشثًعٍ -

 خشیذ ًشبة اص سغح ضُش -

 مذیشیز ي اسشلبدٌ اص سیسشم ثجز سلبسضبر جُز دسیبكز سلبسش َبی خشیذ ًشبة -

 دی گیشی سيصاوٍ سلبسش خشیذ ًشبة اص عشین سیسشم ثجز سلبسش دسیبكز ي -

ثشسسی ًشبة َبی اَذایی سسیذٌ ثب سیسشم سیمشؽ ي اوشخبة دس غًسر ویبص ي َمچىیه اَذای مىبثغ ایبكی ًشبثخبوٍ  -

 ثٍ سبیش ًشبثخبوٍ َب

 ضشًز دس ومبیطگبٌ ًشبة سُشان ي اسائٍ گضاسش ومبیطگبٌ -

 ع ًشدن سُمیٍ خشیذ داوطٌذٌ َب ثب سًجٍ ثٍ ضبخع سخػیع اػشجبس خشیذ ًشبة ي مطخ -

 آمبدٌ سبصی ًشبة َبی خشیذاسی ضذٌ ي اَذایی ضبمل مُش صدن ، هجض اوجبس ي ثجز ي اسسبل ثٍ ثخص كىی -

 لٌششيویٌی دسخًاسشی ي هشاس دادن كبیل َبی الٌششيویٌی دس دبدًشبثُبی اسُیٍ  -

 وطشیبر سیمشؽ ي مطخع ًشدن الٌششيویٌی ثًدن آوُب؛ياسد ًشدن اعالػبر وطشیبر الٌششيویٌی دس دبیگبٌ  -

 دی گیشی سمذیذ ػضًیز ًشبثخبوٍ دس ایلال  -

 دی گیشی دطشیجبوی سیسشم َبی حلبظشی ًشبثخبوٍ اص ضشًز مشثًعٍ -

 دی گیشی سلبسضبر خشیذ ًشبثخبوٍ َبی داوطٌذٌ ای ي خشیذ مىبثغ آوُب -
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 بخش ارتباطات و آموزش 

جبمؼٍ داوطگبَی  حلظ، اضبػٍ ي اسسوب داوص اسائٍ ثشوبمٍ َبی آمًصضی ثٍ مىظًس ثخص اسسجبعبر ي آمًصش ثب َذف  

 خًد سا ثٍ ضشع صیش اسائٍ ومًدٌ اسز: ي ایجبد اسسجبط ي سؼبمل كؼبلیشُبی

 تاسدیذکٌٌذگاى -0

 ولش ثًدوذ ًٍ ثٍ ضشع صیش می ثبضذ 2912سؼذادًل ثبصدیذًىىذگبن 

 ولش 13 گبن خبسجی ذثبصدیذگىى -الق

 ولش 350ثبصدیذًىىذگبن داوص آمًصی  -ة

 ولش 220ثبصدیذ ًىىذگبن داوطجًئی  -ح

 ولش 203سبصمبوُب ي وُبدَب  -ر

  کارگاّْای آهَسضی  -1

ولش دسًشبثخبوٍ مشًضی ي داوطٌذٌ َبی ػ ًم سیبیی،  352ثب حضًس سبػز  222دس ػىًان ًبسگبٌ آمًصضی  01سؼذاد 

  ثشگضاس گشدیذ. 2931مُىذسی، ي سشثیز ثذوی ثشگضاس ضذ . ایه ًبسگبٌ َب دس ثبصٌ صمبوی مشداد سب دبیبن سبل 

 سایر فعالیتها -9

 ثشگضاسی سًسَبی آمًصضی -

 َمبَىگی ي صمبن ثىذی مشثًط ثٍ میض مطبيسٌ  -

ي گضاسضُب ي سيیذادَبی ایه مشًض ي اسسبل جُز اوؼٌبس دس سبیز سياثظ ػمًمی/ مؼبيوز كشَىگی ي مشًض سُیٍ اخجبس  -

 اعالع سسبوی ي ًشبثخبوٍ مشًضی

  ثشگضاسی ج سبر ًمیشٍ آمًصش  -
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 مشثًعٍ ثب ومبیىذگبن گشيَُبی آمًصضی رثشهشاسی اسسجبط ي اوجبم مٌبسجب -

 يَُبی آمًصضیَمٌبسی دس ثشگضاسی وطسز ومبیىذگبن گش -

 ثشگضاس ضذ( 31وطسز ػ می دس سبل  5َمٌبسی دس َمبَىگی ي ثشگضاسی وطسز َبی ػ می) -

 سُیٍ ي اسائٍ گضاسضُب ی مًسد ویبص -

ثشهشاسی اسسجبط ثب سبیش ثخطُبی ًشبثخبوٍ /ًشبثخبوٍ َبی داوطٌذٌ َب ي سبیش ثخطُبی مًسد ویبص دس داوطگبٌ ثًیژٌ عشع ي  -

 ثشوبمٍ

 ي دبسخگًئی اص عشین ًشجی ، الٌششيویٌی ي س لىی  سجبر مًسد ویبصاوجبم مٌب -

 بخش پشتیباني رایانه ای  

     عشاحی ي دطشیجبوی اص صیش سبخز َبی ضجٌٍ ًبمذیًسشی داوطگبٌ، دطشیجبوی اصسشيسَبی  ایه ثخص ثب َذف

جُز اسشلبدٌ ًبسثشان ي مشاجؼیه محششم اص امٌبوبر  ًشبثخبوٍ ای، اوجبم خذمبر كىی سایبوٍ ای ًبسمىذان ي ایجبد ثسشش مىبست

 الٌششيویٌی اص هجیل ایىششوز، يایشلس، جسشجًی موبلٍ ي ًشبة ي دبیبن وبمٍ ي ... ثٍ اسائٍ خذمبر می دشداصد

 ثٍ اخشػبس ثٍ ضشع صیش می ثبضذ:  1392كؼبلیشُبی ثخص دطشیجبوی سایبوٍ ای دسسبل 

 سشمُبی آن جُز اسوبط یب اسسوبء آوُب ثشای ثشگضاسی ًبسگبٌ ي ًالسسشًطی ثٍ ًشبثخبوٍ هذیم ي ثشسسی سی 

  سبخشمبن ي سكغ مطٌالر وشم اكضاس،سخز اكضاس ي ضجٌٍ َمٌبسان 

 اسسوبء وشم اكضاسی ي سخز اكضاسی سیسشُبی َمٌبسان 

 آمبدٌ سبصی لخ سبح يدطشیجبوی وشم اكضاسی ي اسػبل ثٍ ضجٌٍ آن ثشای َمٌبسان اعالع سسبن 

 داوطجًیبن ي مشاجؼٍ ًىىذگبن جُز اسػبل گًضی یب لت سبح ثٍ يایشلس ي يی دی ان ي سكغ مطٌالر  ساَىمبیی

 احشمبلی

  ٍثجز مًاسد سؼمیشاسی دس سیسشم سذف جُز اسسبل ثٍ مشًض ًبمذیًسش،يدیگیشی آوُب جُز سؼمیش ي ثبصگطز َشچ

 سشیؼشش
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 ُز دسششسی ثٍ دبیگبَُب ،سمبسُبی مٌشس ثب دیگیشی مطٌل اسػبل يی دی ان ًشبثخبوٍ ثٍ  سشيس ػ ًم دضضٌی ج

 مشًض ًبمذیًسش ي ثخص سایبوٍ داوطٌذٌ ػ ًم دضضٌی

  ٍَمٌبسان ي سكغ مطٌالر آوُب سیسشمُبی ضخػیسسیذگی ث 

 دبسخگًیی س لىی ثٍ سًاالر داوطجًیبن ي َمٌبسان ًشبثخبوٍ ي ياحذَب ي ساَىمبیی آوُب 

 مبوز ،جسشجً، ومبیٍ ، ومب مشه ، دیشب ي ...ثشسسی ي سكغ مطٌالر احشمبلی ي هغؼی سشيسَبی ا 

  سبمبن دَی ي مشست سبصیIp ،َبWorkgroup ،Computer Name    ي ؿیشٌ ثش سيی ً یٍ ًبمذیًسشَب ياوجبم

 سىظیمبر الصم جُز وظم دَی ثٍ آوُب

 آمبدٌ سبصی ي سحًیل سیسشمُبی جذیذ خشیذاسی ضذٌ  ثشای ثشخی اص َمٌبسان 

  ي ثشخی  دبیبن وبمٍ َبَبی مخش ق اص جم ٍ آمبدٌ سبصی ي ساٌ اوذاصی سیسشمُبی جذیذ خشیذاسی ضذٌ ثشای ثخص

 َمٌبسان

 ًآمبدٌ سبصی ي ساٌ اوذاصی اًسس سشمیىبلُب جُز سیسشمُبی جسشج 

  ػم یبر وشم اكضاس ض ق خًاوی ثش سيی سیسشمُبی مًسد وظش ي دطشیجبوی سیسشمُب ي َمٌبسان دس عی  ًىششلوػت ي

 ض ق خًاوی

  ٍثشسسی ي اػمبل مًاسد خًاسشٍ ضذٌ ثش سيی ً یٍ سیسشمُبی ثخص اعالع سسبوی دس چىذیه وًثز دس عی سبل ث

 دسخًاسز مسئًل ایه ثخص

 ضشًز دس ج سبر ي ًالسُبی مشًض ًبمذیًسش ثشای ًبسضىبسبن سایبوٍ ياحذَب 

 سایر فعالیتها

 دس ًشبثخبوٍ اوجبم گشكز ًٍ ضبیبن رًش اسز. 1392ػاليٌ ثش مًاسد كًم كؼبلیشُبی صیش دس سبل 

 ػىًان ًشبة غًسی 371ج ذ ًشبة ثٍ خظ ثشیل ي  1211اكششبع ثخص وبثیىبیبن ًشبثخبوٍ ثب  -

 سبله ثشگضاسی ًبسگبَُبی آمًصضی ي خًاَشان ي ثشادسان اكششبع سبله مغبلؼٍ ي  2ثبصگطبیی سبخشمبن ضمبسٌ  -

 دًششی) خًاَشان(اكششبع سبله مغبلؼٍ يیژٌ داوطجًیبن  -

 ضمبسٌ وطشیٍ الٌششيویٌی سبصٌ َبی اعالع سسبوی ي مُبسسُبی اعالع یبثی 2اوشطبس  -

 حشاج ًشبة ي ومبیطگبٌ سخػػی ًشت ػ ًم اوسبوی ،ًشبثُبی سبسٌ خشیذاسی ضذٌ : ومبیطگبٌ  3ثشگضاسی  -


