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گزارش سالیانه کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان چشم اندازی از  

فعالیتهای صورت گرفته در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال  

می باشد. با این امید که بتواند به مدیران در برنامه ریزی دقیق برای   1398

آینده کمک نموده و از سوی دیگر به استفاده کنندگان کمک کند تا از  

خدمات و منابع اطالعاتی ارائه شده از سوی کتابخانه آگاه شده و انتظارات  

ه  خود را مدیریت کنند. گزارش ارائه شده حاصل تالش و همکاری کلی

همکاران کتابخانه می باشد که بدینوسیله از کلیه همکاران به خاطر  

( و ارائه آمار و اطالعات واحد خود  1398فعالیتهایشان در این دوره یکساله )

 تشکر و قدردانی می گردد. 

 مدیریت کتابخانه مرکزی و انتشارات       

 

 1398خدمات بخش امانت کتاب در سال . 1جدول 

 8483التین:           72679ی:فارس تعداد امانت 

 2819تسویه نهایی:          802تسویه اولیه: تعداد تسویه حساب

 860 تعداد کتب ارسالی به صحافی 

 14935 تعداد کل اعضاء کتابخانه



بر اساس شاخص امانت )تعداد امانت   1در بخش امانت با توجه به جدول 

کتاب به    5فعال به طور میانگین هر عضو  تقسیم بر تعداد کل اعضاء فعال ( 

در کل مجموعه کتاب های التین و فارسی در کتابخانه  امانت برده است. 

می باشد و بر اساس شاخص امانت )تعداد امانت تقسیم بر تعداد کل   112025

درصد کتاب   17درصد از کتاب های فارسی و   100تقریبا  98عناوین( در سال 

فاده شده است. های التین به امانت رفته و است  

 

1398عنوان کتاب با بیشترین تعداد امانت در سال   30. تعداد  2جدول   

 عنوان   تعداد امانت 

    دانشگاهي فيزيك 242

    ها شبكه و مدارها  اساسي نظريه 183

  و فوريه آناليز) مهندسي رياضيات 149
     ( جزئي  مشتقات با معادالت

     عمومي شيمي 146

     ( كاربردي اخالق)  زندگي آيين 146

  به نويسي برنامه  و كامپيوتر مباني 141

C زبان      [سي] 
 با همراه ديفرانسيل معادالت 126

كامپيوتر آزمايشگاههاي  
  هندسه با انتگرال و  ديفرانسيل حساب 117

    ( عام كتاب) تحليلي

     الكترونيك مباني 114

     مواد  مهندسي و علم مباني 114

     مهندسي احتماالت و آمار 106

     موج و ميدان الكترومغناطيس 104

    گرما انتقال بر اي مقدمه 92



     گيتس تام 91

  پژوهشهاي در آماري طرحهاي 86
     كشاورزي

     جرم انتقال 85

    آرمه بتن هاي سازه 84

     شوند   مي عوض ها قصه 82

 ماكاموشي  82

)گروه نوجوان(  جيغ خيابان 80  

     دستگاهي تجزيه اصول 79

)گروه نوجوان(     نيت  بيگ 78  

     مكانيك مهندسي در اجزاء طراحي 75

)گروه نوجوان(     اوباش و اراذل 75  

     اسالم در انسان 74

    مصالح مقاومت 73

 معرفي با همراه)  ديفرانسيل معادالت 72
     (متمتيكا افزار نرم

     آماري روشهاي و مفاهيم 71

     كشاورزي ماشينهاي و تراكتورها 71

     مهندسي برداري نقشه 71

مورد پر مراجعه اول قرار نمی گیرد.   30الزم به ذکر است کتاب های التین در    

 

 

 

 



 موضوعي هاي رده اساس بر  رفته امانت به هاي كتاب تعداد  . 3جدول 

کتابی است   50ذکر است آمار ذيل مربوط به الزم به )آمريكا كنگره كتابخانه

 که بيشترين تعداد امانت و تمديد را داشته است.( 

TJ PS TK BP PZ QC QD QA TA رده 

تعداد   853 586 544 474 370 353 297 160 135

 امانت

  S TN HA TL PQ TP HD رده 

تعداد   86 85 82 71 71 66 62  

 امانت

 همانگونه که جدول نشان می دهد رده های 

TA:  مهندسی ، کلیات 

QA:  ریاضی 

QD:  شیمی 

QC:  فیزیک 

 از بیشترین تعداد امانت برخوردار بوده اند.

. دانشکده با بیشترین مراجعه اعضای هیأت علمی 4جدول   

بار  6212  دانشکده کشاورزی  

بار 30778  دانشکده برق و کامپیوتر  

دانشکده با بیشترین مراجعه دانشجو. 5جدول   

بار 32675  دانشکده کشاورزی  

بار 30778  دانشکده برق و کامپیوتر  



1398. خدمات بخش پایان نامه ها در سال  6جدول   

182دکترا:         774ارشد:  تعداد ثبت پایان نامه های جدید 

تعداد مراجعین حضوری خارج از   800

 دانشگاه 

پاسخگویی های تلفنی / ایمیلی  تعداد  2600

 در ارتباط با وظایف بخش

 

 خدمات و فعالیت های بخش مخزن مجالت التین و مطبوعات جاری 

 تعداد  و عناوین  روزنامه هاي موجود  در بخش مطبوعات جاري :1جدول

 تعداد عنوان  ردیف

 44 اطالعات  1

 44 جام جم 5

 44 خبر ورزشی  7

 44 دنیای اقتصاد  3

 44 شرق  4

 44 عصر ایرانیان  8

 44 کیهان 2

 44 همشهری  6

شده است به جز بوده است که همه نسخ به طور روزانه دریافت می 1398آذر ماه  19در مورد روزنامه ها تاریخ تجدید خرید 

 شنبه هر هفته.  5ایام تعطیل رسمی و 

 1398: اسامی مجالت و تعداد آنها در سال 2جدول 

 نوبت انتشار  نوع تهیه   تعداد عنوان   ردیف

 ماهنامه  خرید  9 همشهری داستان    1

 هفته نامه خرید  10 صدا  2

 هفته نامه خرید  16 چلچراغ  3

 هفته نامه خرید  13 دانستنیها  4

 ماهنامه  خرید  10 دنیای تصویر  5

 هفته نامه خرید  28 همشهری جوان  6

 ماهنامه  خرید  9 همشهری سرزمین من    7



 هفته نامه   خرید  7 ایران فردا  8

 ماهنامه  خرید  8 ماشین  9

 دو ماهنامه خرید  5 نو آور  10

 دو ماهنامه خرید  2 بخارا  11

 فصلنامه   خرید  3 نگاه نو  12

 دو ماهنامه اهدا  4 حسابرس  13

 ماهنامه  خرید  11 دانشمند  14

 دو ماهنامه خرید  4 چشم انداز ایران  15

 فصلنامه   خرید  2 اطالعات حکمت و معرفت  16

 ماهنامه  خرید  9 اندیشه پویا  17

 دو ماهنامه خرید  8 کیهان فرهنگی 18

 دو ماهنامه خرید  2 نبات 19

 ماهنامه   -هفته نامه خرید  4 مثلث 20

 ماهنامه  خرید  10 فیلم  21

 ماهنامه  اهدا  5 فوالد 22

 ماهنامه  خرید  2 عصر اندیشه  23

 ماهنامه  خرید  11 موفقیت  24

 فصلنامه   خرید  3 نگاه نو  25

 ماهنامه  خرید  3 نسیم بیداری  26

 ماهنامه  خرید  1 راه زندگی  27

 ماهنامه  خرید  9 شبکه  28

 دو ماهنامه خرید  4 معمار  29

 دو ماهنامه خرید  4 کیهان فرهنگی 30

 هفته نامه خرید  13 کرگدن  31

 ماهنامه  اهدا  2 فناوری نانو  32

 ماهنامه  خرید  3 طنز و کاریکاتور  33

 دو ماهنامه خرید  1 شکار و طبیعت 34

 دوماهنامه  -ماهنامه خرید  6 صنایع هوایی 35

 دو ماهنامه اهدا  1 صنعت ریخته گری 36

37 

 

 

 ماهنامه  خرید  2 فرهنگ امروز 

 ماهنامه  خرید  5 تجربه 38

 ماهنامه  خرید  8 همشهری تندرستی 39

 دو هفته نامه   خرید  13 ها  بچه همشهری 40

  های  کشت  فنون  و  علوم  مجله  41

 ای   گلخانه

 فصلنامه   اهدا  1

 فصلنامه   هدا 1 1 مجله علوم آب و خاك  42

 

 



 2020- 2019های داخلی و خارجی سال : مجالت اهدایی سازمان3ول جد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعداد مجالت ارسال به صحافی 4جدول 

 نسخ تعداد  تعداد عنوان ردیف

1 400 900 

 

 : مجالت اهدايی )شخصی و عدم تکراری(   5جدول   

 اهدا کننده  تعداد نسخ  عنوان  رديف
1  

American Naturalist  

 یزدان کیوانی 30

7  
American zoologist  

 کیوانی یزدان 9

3  
Canadian Journal of Fisheries and 

Aquatic Science 
 

 کیوانی یزدان 38

2  
Canadian journal of zoology 

 

 یزدان کیوانی 52

6  
Cybium  

 کیوانی یزدان 7

5 Environmental toxicology and 
water quality  

 کیوانی یزدان 4

4  
Journal of the Fisheries Research 

Board of Canada  

 کیوانی یزدان 4

 سال نوبت انتشار تعداد  عنوان   ردیف

4 Engineering and mining Journal 5 
 

2018-
2019 

6 ETRI journal 7 Every 
two 

month 

 

5 global finance 10 Monthly 2019 

1 International Fiber Journal 2 Monthly 
 

7 JIPE: Journal of Industrial and 
Production Engineering 

3 Monthly 
 

2 journal of applied fluid mechanics 9 Monthly 
 

3 task Quarterly 4 Quarterly 2018 

 سال نوبت انتشار تعداد  عنوان   ردیف

4 Engineering and mining Journal 5 
 

2018-
2019 

6 ETRI journal 7 Every 
two 

month 

 

5 global finance 10 Monthly 2019 

1 International Fiber Journal 2 Monthly 
 

7 JIPE: Journal of Industrial and 
Production Engineering 

3 Monthly 
 

2 journal of applied fluid mechanics 9 Monthly 
 

3 task Quarterly 4 Quarterly 2018 



 خدمات و فعاليت های بخش منابع الکترونيک 

 . درخواستهای آنالين  1جدول  

 1185 خواستها تعداد کل در

 44فارسی:    843انگليسی:   تعداد کل مقاالت  

 211 تعداد کل کتب 

 74 تعداد کل استانداردها 

 13 تعداد کل ثبت اختراعات 

 

 ( usage. تعداد مراجعان و يا استفاده کنندگان پايگاه ) 2جدول  

 usage عنوان پايگاه 
Scopus 69248 

Science Direct 342661 

Math. Scinet 16615 

 2168 مگيران 

 10933 سيويليکا 

 127 کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی 

 به دليل ارائه نشدن توسط شورا ، در جدول نيامده است.  Ebsco , Zedneeگزارش ميزان استفاده از 

 1398. تعداد پايگاهها در سال  3جدول  

 ,Sci. Di., Scopus, Mathscinet, Ebsco)5 انگليسی پايگاه 
Zednee ) 

)مگيران، سيويليکا، مرکز منطقه ای علوم و   3 پايگاه فارسی 
 فناوری( 

 

. پایگاه با بیشترین استفاده4جدول   

Sci. Di.  پایگاه انگلیسی 

 پایگاه فارسی  سیویلیکا

 

 

 

 



. دوره های آموزشی برگزار شده5جدول   

ساعت  4 استراتژی جستجو درپایگاه اطالعاتی   

 فارسی )مقاالت و پایان نامه ها( 

ساعت  4 جستجوی پیشرفته در پایگاه ساینس   

دایرکت و آشنایی با خدمات ویژه  

 ناشر الزویر

ساعت  4 آشنایی با مراحل ارسال مقاله به  

 مجالت  

ساعت  4 استراتژی جستجو در پایگاههای   

پایگاه استنادی  اطالعاتی با تأکید بر  

 اسکاپوس

ساعت  4  آموزش نرم افزار اندنوت 

ساعت  4  آموزش نرم افزار زوترو 

ساعت  4  آموزش نرم افزار مندلی  

ساعت  4 فرآیند ثبت اختراع و جستجو در   

 پایگاههای ثبت اختراع

ساعت  2 ارتباطات علمی: شبکه های اجتماعی   

 علمی و پروفایل های پژوهشی 

ساعت  2  کارگاه سرقت علمی  

ساعت  2  مطالعه راهبردی مقاله های علمی  



ساعت  8  مقاله نویسی  

نفر شرکت   837ثبت نام کننده: 

نفر 467کننده:    

در کالس   تعداد شرکت کنندگان

 های آموزشی

151 iThenticate بررسی سرقت علمی 

 

 بخش فناوری اطالعات 
 : تجهيزات کامپيوتری کتابخانه 6جدول 

 تعداد عنوان

 تعداد کامپیوترهای فعال  .1

o  ( کامپیوتر شخصیPC ) 60 

o  15 کالینت جستجو 

o  75 مجموع 

 20 تعداد کامپیوترهای غیر فعال  .2

 تعداد سرور  .3

o  1 سرور کالینت های جستجو 

o  1 سرور نرم افزار 

o  2 مجموع 

 16 تعداد پرینتر  .4

 8 تعداد اسکنر  .5

 16 تعداد کیس کامپیوتر جهت اسقاط .6

 12 مانیتور قدیمی جهت اسقاطتعداد  .7

 

 کارهای سخت افزاری: 

 راه اندازی پانزده عدد کامپیوتر خراب (1

 جابجایی سرور کالینت های جستجو و سیستم های بخش بازگشت به محل جدید. (2

با توجه به جابجایی های انجام شده در بخش کتاب های التین و بخش بازگشت، انتقال سه کالینت   (3

 جستجویِ بخشِ التین، از ابتدای راه رو به انتهای قسمت. از کالینت هایِ 



با توجه به جابجایی های انجام شده در بخش منابع الکترونیکی و مجالت فارسی، ضمن جابجایی و   (4

راه اندازی سیستم های همکاران، راه اندازی دو سیستم جدید، جهت جستجو برای منابع الکترونیکی   

 ( اختصاصی، برای بخش منابع الکترونیک صورت گرفت. WIFI)و راه اندازی یک شبکه وایرلس 

 قراردادن یک مانیتور جدید برای سیستم جستجو در بخش مجالت التین و راه اندازی سیستم آن.  (5

 راه اندازی بیست عدد محلِ شبکه و برق جدید در بخش منابع الکترونیکی  (6

بروزرسانی نرم افزارها و راه    ، خواهران و نصب ویندوز  ، بادگرفتن در سیستم های سایت های برادران  (7

 اندازی آن ها در بخش منابع الکترونیکی. 

 راه اندازی یک سیستم و پرژکتور برای سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی  مرتب کردن  (8

 راه اندازی سیستم جدید برای آقای دکتر فرامرزی  (9

 علمی و تعویض ویندوز سیستم دیگر. راه اندازی یک سیستم جدید برای سردبیران در نشریات  (10

 راه اندازی یک سیستم جدید برای بخش بازگشت   (11

راه اندازی سه سیستم در بخش کتاب های التین تا در مواقع قطع شدن سیستم های جستجو، از    (12

 این سیستم ها استفاده گردد. 

 سالن کنفرانس نشریات علمی  (13

 بخش کودک و نوجوان

 (06/12/1398 تاریخ تا  17/01/1398تاریخ از)  نوجوان گروه  امانت كاركرد ميز آمار

 ردیف  نام مدرك  تعداد امانت جاری تعداد کل امانت  بازگشت کل تعداد  تعداد کل رزرو
 

 1 کتابهای التین 3 38 35 0

 2 کتابهای فارسی  244 2875 2823 96

 

كتب مرجع و مجالت بخش نوجوان براي استفاده، به صورت دستی با اخذ كارت شناسایی امانت  قابل ذكر است كه  

 داده می شود. 

 

 و ورود به بخش نوجوان كتب آمار موجودي

 ردیف نام مدرك  کل نسخ موجود 1398تعداد نسخ سال 

 1 کتابهای التین 123 75

 2 کتابهای فارسی  1880 699

 



 دفتر کتابخانه

 جلسات

 3 جلسات شوراي نشر 

7 

جلسات شوراي  

 سياستگذاري 

1 

 1 جلسات شوراي سردبيران 

 2 جلسات شوراي كاركنان

 تعداد صندلی چرخدار و ساده 

سالن مطالعه خواهران طبقه 

 همكف 

 26 چرخدار

153 

353 

549 

 127 چوبی

سالن مطالعه برادران طبقه 

 همكف 

 25 چرخدار

 175 چوبی 200

 طبقه اول

 13 چرخدار

28 

109 

 15 چوبی

  41 اسناد

  40 مبلمان

 طبقه دوم 

 70 خواهران 

187 

 98 برادران 

 19 مرجع

تعداد استفاده كنندگان سالن 

 مطالعه خارج از دانشگاه

 10 خواهران 

 13 برادران  23

تعداد اتاقك هاي استعداد 

 درخشان

 34  خواهران 

64 
 برادران 

 24 یك نفره 

 6 دو نفره 

 14  خواهران  رزرو

 12  برادران  24

 تحویل اتاقك

 

 9  خواهران 

11 
 برادران 

 2 یك نفره 

 - دو نفره 

 بخش سفارشات 

 تعداد عنوان خریداری شده : 

 عنوان کتاب فارسی 2493

 عنوان کتاب التین  34

 نسخه کتاب التین 34نسخه  کتاب فارسی و  2848تعداد نسخه خریداری شده :  

 جلد کتاب اهدایی به کتابخانه 2000بررسی تعداد تقریبی حدود 

 نسخه از بین کتابهای اهدایی  773پذیرش و ثبت تعداد 



 جلد می باشد. 3655مجموع کل کتابهای ثبت شده در بازه زمانی فوق تعداد 

مربوط به کتابخانه مرکزی بوده و فعالیت ثبت شده برای کتابخانه های  الزم به ذکر است آمار ارائه شده صرفا 

 اقماری) معاونت فرهنگی و نهاد رهبری ( محاسبه نشده است.

 جلد   181کتابهای ثبت شده برای کتابخانه معاونت فرهنگی :  

 جلد  302کتابهای ثبت شده برای کتابخانه نهاد رهبری : 

 لد ج 65392جلد               کتاب التین:  101180کتاب فارسی:        کل موجودی کتابخانه مرکزی :       

 

 : 1399برنامه های آتی کتابخانه در سال     

 جابجایی بخش مخزن کتب فارسی (1

 تغییر و بروزرسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و افزایش کیفیت محتوایی وبسایت  (2

 گسترش فیزیکی بخش کودك و نوجوان  (3

 افزایش فعالیتهای فوق برنامه بخش کودك و نوجوان برنامه ریزی برای  (4

 سفارش و خرید دستگاه ضدعفونی کننده کتاب  (5

 

 

 

 

 

 


