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 معرفی کتابخانه های دانشگاه:

، ادبیات، )و شیمی( کتابخانه مجزا است که عبارتند از : کتابخانه مرکزی، علوم 7انشگاه بوعلی سینا دارای د

هنر و دامپزشکی  کشاورزی، اقتصاد، مهندسی،  

های مرجع  ، کتابکتابداری ،تب تاريخی، فلسفه، دين و مذهب، رمانک  :تابخانه مركزیك -1  
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های  و ساير گرايش ترکامپیو کتب مهندسی مکانیك، صنايع، برق، عمران، :كتابخانه مهندسی -2

 مهندسی

های مربوط به آن رشته های مهندسی کشاورزی و گرايشبه کتب مربوط : ابخانه كشاورزیكت-3  

های مرجع ، کتابکلیه رشته های علوم انسانی کتب مربوط به :ابخانه ادبیات و علوم انسانی كت -4  

کلیه رشته های اقتصاد و علوم مربوط به ب کتکلیه : تصاد و علوم اجتماعیقكتابخانه ا-5  

و حسابداری اجتماعی  

 ،، زمین شناسیشناسی های علوم پايه نظیر فیزيك، زيسترشته مربوط به ب کت :ابخانه علوم پایهكت -6

های علوم پايه ديگر گرايش وشیمی   

، باستان شناسی، کتب مربوط به رشته هنر، معماری: دامپزشكیپیراو و معماری  كتابخانه هنر -7

و دامپزشکیپیرادامپزشکی   

در اين توانند با رعايت مقررات  هايی برای مطالعه است که دانشجويان می هر کتابخانه بطور مجزا دارای سالن

ها دارای مقررات امانت بوده و دانشجويان  چنین کتابخانه همو  ها به مطالعه دروس خود بپردازند سالن

 نیاز خود را امانت بگیرند کتب مورد ،توانند در چارچوب اين مقررات می
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 کتابخانههای مختلف  بخش
سفارش(: و )ثبت سازیمجموعه بخش

 های ساالنه کتاب صورت موردی و از طریق نمایشگاه به ها پیگیری درخواست تهیه منابع کتابخانه 

 تهیه و سفارش منابع از ناشران کشور 

 برگزاری نمایشگاه منابع الکترونیکی و چاپی 

 ثبت نام و عضویت دانشجویان و کارکنان و رفع نواقص عضویت در نرم افزار کتابخانه 

 و صدور قبض انبار ثبت و تائید منابع خریداری شده و کنترل و تائید فاکتور 

 ها به کتابخانه ها دریافت و بررسی کتب اهدایی و اختصاص آن 

 از منابع گزینش جهت گروه این از سنجی نیاز انجام و دانشجویان و علمی هیات اعضای با ارتباط 

 .... و کاتالوگ ارسال طریق

 تکراری خرید از پرهیز برای کتابخانه موجودی با سفارشات لیست کنترل و بررسی 

 ها خواست در به توجه با نیاز مورد مواد سفارش مراحل بر نظارت 

 داخلی های سفارش امور بر ترنظا و ریزی برنامه 

 شده سفارش مواد کامل دریافت و پیگیری بر نظارت. 

 کارگزاران و ناشران فروشندگان، با ارتباط حفظ و برقراری. 

 مجموعه تنظیم و پیشنهاد بودجه برای ایجاد تعادل موضوعی 

 ی(امانت بین کتابخانه ا) برقراری ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه ای 

  هدایی اعم از دریافت از منابع ابرنامه ریزی و کنترل اجرای مبادله، اهدا و انجام کلیه امور مربوط به

 مراکز و اشخاص و بررسی های مربوطه که درصورت عدم تناسب با مجموعه یا تکراری بودن به

 مراکز دیگر ارسال می گردند

 هساماندهی و کنترل منابع وجین شده و مفقودی در کتابخان 

 سفارش و تهیه وسائل تجهیزات کتابخانه های تابعه دانشگاهد پیشنها 
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 رسیده کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواست های ایه ایشگاهنم شرکت در 

 نویسی:فهرستبخش

از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی و آماده سازی منابع در این بخش  سازماندهی منابع اعم

 گیرد. از جمله وظایف این بخش: انجام می

 و سایر زبانها  التیننویسی کتابهای فارسی و عربی و  فهرست 

 )ورود و تصحیح اطالعات کتابشناختی کتابها به نرم افزار جامع کتابخانه مرکزی )پارس آذرخش 

 مسئولیت فنی وجین و همکاری با بخش امانت جهت شناسایی و تهیه منابع جدید 

 جستجوی کتب فارسی از بانک اطالعاتی ملی به صورت آنالین و ایزوگیری و ویرایش اطالعات 

 عربی و التین به صورت مشابه سازی نویسی کتب فارسی و فهرست 

 لیبل برای هرکتاب صدور بارکد و. 

  بارگذاریe-book ،در نرم افزار  ها ، رسالهسی دی پایان نامه ها ها 

 

 آمادهسازی:بخش

    نویسی مربوط به روند تدارک کتب یا آماده سازی  های جنبی و نیمه حرفه ای بخش فهرست بخشی از فعالیت

 می گردد که به اختصار به شرح وظایف آن اشاره می شود: 

 بر روی عطف کتاب )لیبل کتاب( ، چسباندن بارکد و نشانه راهنماکتاب ور کردنهمم 

 ارسال کتاب های آماده شده به کتابخانه ها 

 های  ها شمل سیستم تگ ثبت و تگ گذاری کتب بخش در سیستم حفاظتی کتابخانهEM و 

RFID 
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بخشانفورماتیک:

  رسیدگی به امور پایگاه های اطالعاتی 

  و ارتباط با شرکت پشتیبان دانشکده هارسیدگی به امور نرم افزار کتابخانه در سازمان مرکزی و 

 ساماندهی لینک کتابخانه 

 و وضعیت کارکرد کاربران آمارگیری لحظه ای از نرم افزار و پایگاه های اطالعاتی  

 تدریس پایگاه های اطالع رسانی 

 عضویتهای جدیدانجام و  ، تهیه گزارش از تعداد مراجع 

بخشامانات:

کتابخانه: هر یک از اعضاء پس از جستجوی اطالعات کتابشناختی کتاب ها از امانت کتب و سایر منابع 

سیستم کامپیوتری کتابخانه، این اطالعات را به کتابدار بخش امانات تحویل داده و کتابدار کتاب مربوطه را 

سی این بخش در کتابخانه مهند طبق ضوابط تعیین شده در آئین نامه بخش امانات به عضو تحویل می دهد.

 ( است تماما توسط کاربر صورت می گیرد.RFIDکه مجهز به میز امانت هوشمند )

 کتب امانتی و سایر منابع؛  تنتحویل گرف 

 ها: بخش امانت پس از حذف کتابهای برگشتی از نام اعضا،  ودن کتب برگشتی در قفسهل نمفای

 دره رده در جای مربوطه در قفسه قرار میدهماکتابها را بر حسب ش

 ودن مفقودی هانم ودن اشکاالت موجود در کتب و مشخصنم خوانی و برطرف قفسه 

 شده و ابتدا  ودن کتابهای فرسوده جهت صحافی مجدد: کتاب های فرسوده از قفسه خارجنم جدا

 سپس برای صحافی ارسال میگردد اسامی آنها در فایلی ثبت شده و

 وجین منابع؛ 

 مقررات دیرکرد  عمالپیگیری و بررسی برگشت امانات و ا 

 رستنویسی شده و رفع مغایرت کتب ارسال شده با اطالعات شبکه های فهدریافت و تنظیم کتاب 
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 های گردش کتاب و ارائه پیشنهادات اصالحی؛ بررسی نارسایی 

 دریافت عناوین پیشنهادی همکاران و دانشجویان جهت خرید؛ 

  جزئی؛محافظت و نگهداری از منابع موجود و انجام تعمیرات 

 یی مراجعین؛ماراهن 

 و نگهداری و کنترل عملکرد آنها؛  ینزی کامپیوترهای بخش مراجعنداراه ا 

:هایمرکزی،ادبیاتوهنرومعماری()درکتابخانهبخشمرجع

 پاسخگویی به سواالت مرجع 

 آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع به مراجعه کنندگان 

 مناسب جهت انجام پژوهشمنابع   تنکمک به محققان در یاف 

  قفسه خوانی در بخش مرجع بصورت ادواری 

  شناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی و منابع چاپی اعضای هیات علمی و دانشجویان به ویژه منابع

 جدید

 ش خالءهای اطالعاتی موجود در بخش مرجع به مدیریت کتابخانه و تهیه سیاهه منابع مرجع گزار

 اب و سفارش و خریدمورد نیاز برای انتخ

 نظارت بر امور سالن مرجع 

 ارائه گزارش ساالنه بخش مرجع و انجام سایر امور محوله از طرف ریاست کتابخانه 

 تهیه و تنظیم کتابشناسی ها و فهرست های مشترک 
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  صورت گرفته: و اقدامات اهم فعالیت

  دانشکده کشاورزیتفکیك سالن مطالعه خواهران و برادران از مخزن در کتابخانه  (1

 

 

 ساالنه مدارک چاپی و غیرچاپی از منابع داخلی و خارجی  ديخر( 2
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با جستجو توانند  که کاربران می، شدن آن یاتینامه در سامانه کتابخانه و عمل انيپارساله و های  ليفا یارگزارب (3

از طريق کارشناس بخش دريافت را ها  رساله وها  نامه همه پايان یصفحه ابتداي 33و تورق در همه منابع فوق، 

 نمايند.

رسانی از طريق  ها را نیز با اطالع )البته کتابداران تعدادی از دوره .کتابداران یبرا یآموزش یها کالس یبرگزار( 4

 نمايند( فضای مجازی مطلع و شرکت می

 جلد کتب اهدايی از مجاری مختلف 1533حدود  دريافت( 5

. کتاب ديجهت خر انيو دانشجو یآموزش یها گروه ازیمنابع مورد ن ستیل یآور و جمع یرسان اطالع ،یهماهنگ( 6

در اين بخش کتابخانه موفق شده تا منابع مورد درخواست افراد را ظرف مدت يك هفته و منابع ناياب را ظرف 

 تامین نمايد هفته مدت دو 

 نیو الت یفارس یعلم یاطالعات یها گاهياشتراک پا( 7

 
 های اطالعاتی زير مشترک است که عبارتند از: با پايگاهکتابخانه مرکزی 

1)  sciencdirect  ،  scopus  از طريق شورای تامین منابع علمی 

2)noormags  و    noorlib  بزرگترين بانك مقاالت علوم اسالمی و انسانی 

3) CIVILICA   (ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور( 

4)   isc  استنادی علوم جهان اسالمپايگاه  

 5 )magiran   بانك اطالعات نشريات کشور 

6 ) ricestمرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 

7) ProQuest   ،مجموعه ای از پايگاههای اطالعاتی است که شامل مقاالت نشريات علمی، پايان نامه

 چکیده، تمام متن به همراه تصوير ارائه می دهد.سخنرانی ها، گزارشها و ... است که آنها را به صورت 
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8 )Daneshlink 

 بر بالغ جوی و جست پنجره طريق از دسترسی و التین علمی پايگاه 333 به دسترسی آنالين و مستقیم

 و نامه پايان الکترونیکی، کتب 4،333،333 دسترسی با( ياب مقاله چند) افزونه و التین پايگاه 4333

 االت )مشابهت علمی(مق ادبی سرقت بررسی  - استاندارد

 

9 )farspaper 

 جستجو و دانلود آنی و اتوماتیك مقاالت ژورنالی و کنفرانسی و فصول کتاب-

 الکترونیك کتب اتوماتیك و آنی جستجو و دانلود -

 پروکوئست التین های نامه پايان اتوماتیك و آنی جستجو و دانلود -

 مهندسی و فنی های استاندارد اتوماتیك و آنی جستجو و دانلود -

 به پايگاه های اطالعاتی آنالين بصورت مستقیم دسترسی -

  Grammarlyيابی نگارشی اماليی  غلطو   IThenticate بررسی سرقت ادبی مقاالت )مشابهت علمی( -

01)e-book  نامه  و پایان 

علوم پايه  لوم انسانی،ع فنی و مهندسی، در زمینه کشاورزی، e-book 75333کتابخانه مرکزی حدود  -

را تهیه و آماده سازی نموده ودر حال بارگذاری در نرم افزارجديد کتابخانه )آذرسا( می باشد  باستان شناسی

برای تمامی اعضا  از طريق ع شده در دانشگاه بوعلی سینا که دفا و رساله پايان نامه 9359و همچنین 

 می باشد پورتال کتابخانه قابل دسترسی 
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 هدانشگا های اطالعاتی جدول اشتراک پایگاهمی ده

 پایگاه اطالعاتی 

 حق اشتراک )ريال( فارسی حق اشتراک )ريال( التین

 ساینس دایركت
www.sciencedirect.com 

420،820،921،6  

ای  سایت منطقه وب

رسانی علوم و  اطالع

 فناوری
www.ricest.ir 

 ای منطقه مرکز(رايگان

 و علوم رسانی اطالع

 )فناوری

 سكوپوسا
www.scopus.com 

پایگاه استنادی علوم 

 اسالمی
www.isc.ir 

)وزارت علوم:  رایگان

پایگاه استنادی علوم 

 جهان اسالم(

ebsco 
 بانک اطالعات نشریات
www.magiran.ir 

00121112111 

wiley 

بزرگترین بانک مقاالت 

 علوم اسالمی و انسانی
www.noormags.ir 

0121112111 

 دانش لینک

Basu.daneshlink.ir 
00121112111 

پایگاه مركز اطالعات علمی 

 جهاد دانشگاهی
www.sid.ir 

 

 11121112051 فارس پیپر
ناشر تخصصی 

 های كشور كنفرانس
www.civilica.com 

31121112111 

  Noorlib 1112512111  

 0250820،921،6 جمع

 

 

 

در ابتدای هر سال تحصیلی با درخواست و ارسال سیستمی اسامی  انيمتمرکز دانشجو تيعضوانجام ( 8

 دانشجويان از طريق آموزش دانشگاه و تسويه حساب سیستمی دانشجويان در هنگام فراغت از تحصیل

  ها کتابخانهچاپی و غیر چاپی  منابعتعداد  شيافزا( 9
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کاربران دانشگاه بوعلی سینا به کتابخانه ملی ديجیتال بدون سان آفراهم کردن مقدمات دسترسی ( 13

 بهره برند.عنوان کتاب برای مطالعه برخط  24333توانند از  می، که صورت رايگان محدوديت و به

 و قابل جايگزينی نیستند.نسخه کتب با ارزش کتابخانه که دارای چاپ مجدد نبوده   633صحافی بیش از ( 11

های دانشگاه  نفر از نیروهای کتابخانه از طريق جابجايی به ساير بخش 5وری کارکنان با کاهش  افزايش بهره( 12

 و بازنشستگی کارکنان 

با پشتوانه متن کامل و در حال « همانندجو»سامانه ( خريد اشتراک سامانه همانندجو )مشابهت ياب( : 13

علمی   ها و ديگر مدارک علمی در پاسخ به خواست جامعه ها و رساله نامه پايانترين  ها هزار عنوان از تازه افزايش ده

های  گیری از بدرفتاری چنین پیش کشور برای بهبود اخالق علمی و حمايت از مالکیت فکری و معنوی و هم

امی در کمك ها و ديگر مدارک علمی، گ ها و رساله نامه اندازی شده است. همانندجويی در نوشتار پايان علمی راه

سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطالعات  داشت حقوق پديدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه به نگه

 ها و ديگر مدارک علمی در ايرانداک ها و رساله نامه وجوی خودکار در متن کامل پايان با جست« همانندجو»است. 

های همانند را بازيابی و  ، نوشتهوشش وب نیز می باشدکه تحت پ  )پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران(

از نظر آماری الزم به ذکر است کمترين تعداد  .دهد ی همانندی و منبع اطالعات همانند را نمايش می اندازه

و  1به ترتیب به تعداد  1433و تیرماه در ارديبهشت ماه در دانشگاه بوعلی سینا درخواست بررسی همانند جويی 

درخواست بوده  26و  61به ترتیب  1433ت و بیشترين تعداد همانند جويی در مهرماه و آبان ماه درخواس 2

 است.
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 : ( در نظام ارزيابی کتابخانه های تحت پوشش وزارت عتف )اک(13کسب رتبه مناسب )میانگین رتبه زير ( 14

کتاب های چاپی، موجودی اين نظام کتابخانه های تحت پوشش وزارت عتف را در شاخص هايی چون تعداد 

عناوين کتب، تعداد کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری، تعداد کارکنان با رشته تحصیلی غیر کتابداری، مساحت 

مخزن کتابخانه ها، مساحت تاالرهای مطالعه، هزينه کرد برای خريد منابع داخلی، هزينه کرد برای خريد منابع 

 را ارزيابی می نمايد.ه، تعداد اعضاء و شمار امانت به مراجعان خارجی، هزينه کرد برای تحقیق و توسع

 

 ای از اطالعات آماری خالصه

 

 جدول تعداد اعضاء فعال كتابخانه های دانشگاه
 

 

 

 های دانشگاه كتابخانه

 اعضاء فعال

 اعضاء فعال هیات علمی و كاركنان

 کارکنان اعضاء هیات علمی

425 745 

 اعضاء فعال دانشجویی

 دکتری کارشناسی ارشد کاردانی و کارشناسی

15972 2958 1323 

 21423  تعداد كل اعضای هیات علمی2 كاركنان و دانشجویان

 

 كلیه كتابخانه های دانشگاه بوعلی سینادرمنابع موجود جدول 
 

 

 

 

 

 

های  منابع

موجود در 

 كتابخانه ها

 منابع

 منابع چاپی

 التین فارسی 

 83631 153424 غیرمرجع)نسخه(

 3333 2333 مرجع)نسخه(

 235325 جمع

 منابع الكترونیكی )غیرچاپی(

 التین فارسی

243 74336 

 74549  جمع

 پایان نامه

9359 
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 های دانشگاه بوعلی سینا جدول وضعیت موجود کتابخانه

 ها كتابخانه ردیف

mمساحت ) تعداد نسخ كتب
،) 

تعداد 

 دانشجو

نسبت 

كتاب به 

 دانشجو

نسبت فضا 

 التین فارسی به دانشجو
های مطالعه  سالن

 برادران و خواهران

مساحت مخزن 

 ها کتابخانه
 مجموع

 34/3 6/3 2254 1819 1353 469 6293 35519 مرکزی 0

  8/17 1377 421 421  12369 13925 )شیمی( علوم ،

 35/3 2/33 1726 633 521 5/81 1353 44468 ادبیات 3

 11/3 1/14 1511 574 411 163 5937 16411 کشاورزی 6

 19/3 2/14 1728 633 336 324 9953 9856 مهندسی 5

 34/3 9/15 883 483 183 333 2667 12713 هنر 4

 35/3 5/13 1167 295 243 55 4745 13262 اقتصاد 0

   ؟؟ 4822 3429 5/1392 42681 143151 مجموع

 

 

 

 تجهیزات چوبی سالن مطالعه كتابخانه هاجدول وضعیت 

 كتابخانه ردیف
 میز مطالعه 

 صندلی
كمبود میز یا صندلی با توجه 

 به تعداد موجود
مساحت سالن 

m)مطالعه 
 میز يك نفره صندلی نفره 1 نفره 2 نفره 4 نفره 6 (،

 469 - 86 133 64 41 - 45 مرکزی 0

 - 4 - 24 - - 5 - علوم )و شیمی( ،

 5/81 - 1 59 - - 15 - ادبیات 3

 163 45 - 171 22 - 26 - کشاورزی 6

 324 - 28 136 - - 66 - مهندسی 5

 333 - 64 63 - - 31 - هنر 4

 55 4 - 72 54 - 2 1 اقتصاد 0

 5/1392 53 179 682 123 41 145 46 جمع
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 :ینسخ خطبخش 

 
 یخط یها نسخه نةیگنج یدارا ،رانيا یها معدود دانشگاهدر جمع  افتخار را دارد که نيا نایس یدانشگاه بوعل

است. مجموعه نسخ خطی دانشگاه بوعلی سینا يکی از گنجینه های نفیس به جامانده از دوران گذشته و 

جلد قطع  74خطی شامل  نسخه 445باشد. اين مجموعه دارای  پشتوانه معنوی بسیار خوب دانشگاه می

جلد قطع ربعی يا بیاضی  179جلد قطع وزيری متوسط و کوچك،  129 جلد قطع وزيری بزرگ، 63رحلی، 

های گذشته سعی فراوانی در حفظ و نگهداری از  در سال .باشد نسخه کتاب چاپ سنگی می 553و حدود 

آستان قدس رضوی کتايخانه کارشناسان  ها صورت گرفته شامل ارتباط با ه است. تالشاين مهم صورت گرفت

تا مراحل باشد  میعصومه قم جهت اسکن مدارک در جهت حفظ و استفاده از اين منابع و کتابخانه حضرت م

غم تالش فراوان به سرانجام دلیل کسری بودجه علی ر اما متاسفانه به هصورت گرفتنیز نهايی پیشرفت خوبی 

ی مهرورز نرسید. لیکن دانشگاه موفق شده تا تمامی منابع خطی خود را در دو مجلد توسط آقای دکتر زارع

جهت عالقمندان به چاپ برساند و فهرستی از منابع خود را در سايت کتابخانه بارگزاری نمايد. بدون شك با 

های منطقه غرب و در کل کشور خدمات شايانی را در اختیار  توان در بین دانشگاه تکمیل اين بخش می

 عالقمندان و پژوهشگران قرار داد.
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 :برنامه های هدف

 جهت تکمیل ساختمان اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه ( تالش در1

 در هفته پژوهش در دانشگاهبه صورت ساالنه  ايجاد نمايشگاه کتاب (2

پايان نامه های جديد   e-book  ،pdfشامل : مرکز منابع ديجیتالی و منابع غیر چاپی توسعه و تکمیل  ( 3

 و اسکن پايان نامه های قديمی 

های اطالعاتی  جدول اشتراک پايگاهالتین و فارسی مطابق با پايگاه های اطالعاتی ساالنه عقد قرار داد  (4

  دانشگاه

 خريد کتب در طول سال بر اساس سفارش به صورت تقاضا محور (5

 نويسی کتب خريداری شده  انجام فهرست ( 6

 مرکز نسخ خطی  و گندزدايی ديجیتالی کردن(7

 ايجاد موزه مفاخر دانشگاه  (8

)و يا جابجايی دانشکده هنر و معماری و پیرادامپزشکی به داخل پرديس اصلی دانشگاه( و يا اصالح ( 9

 جانمايی جديد 

 اصالح ساختمان کتابخانه ادبیات (13

 اصالح کتابخانه علوم اجتماعی و اقتصاد( 11

 عهديوارهای سالن مطال mdfايجاد پوشش  ( 12

 دانشگاه ی( خريد تجهیزات برای کتابخانه ها13

 ( برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان کتابخانه 14
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 آورد هزینه های در دست اقدام:بر
 

)ریال( برآورد  رديف عنوان 

 1 ايجاد نمايشگاه کتاب در هفته پژوهش 53303330333

مرکز منابع ديجیتالی و منابع غیر چاپیتوسعه و تکمیل  1053303330333  2 

 3  اطالعاتیعقد قرارداد با پايگاههای  7،519،128،324

 4 خريد کتاب در طول سال بر اساس سفارش بصورت تقاضامحور  3033303330333

 5 مفاخر، گندزدائی  و ايجاد موزه ديجیتالی کردن مرکز نسخ خطی  5033303330333

 6  اصالح ساختمان کتابخانه هنر و معماری 5033303330333

ساختمان کتابخانه ادبیاتاصالح  5033303330333  7 

 8 اصالح ساختمان کتابخانه اقتصاد و علوم اجتماعی 5033303330333

 9  ها ديگر دانشکدهبه روز نمودن سالن مطالعه برادران و خواهران  8033303330333

 13 خريد تجهیزات برای کتابخانه ها 2033303330333

رکنان ابرگزاری کالسهای آموزشی ک 13303330333  11 

 12 هزينه های جاری 5033303330333

)در صورت لزوم( کتابخانه دانشکده شیمی اندازی راه 7033303330333  13 

 14 تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی در دست احداث  3

 جمع 54061901280324


