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آنچه شما در اين شماره مي خوانيد:
برگزاري كارگاههاي آموزشي منابع الكترونيكي
راه اندازي پرتال جامع كتابخانه مركزي
نرم افزار آرشيو كتابخانه ديجيتال سيمرغ(نوسا)
وجين منابع كتابخانه مركزي
ادغام كتابخانه دانشكده به كتابخانه مركزي واحد
خريد تجهيزات كتابخانه (قفسه  ،ميز و صندلي مطالعه )
پيگيري تعمير سقف هاي سالن مطالعه

مقدمه

:

مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه در راستاي نيل به اهداف و وظايف سازماني خود در سال 4931توانست با
همت و تالش همكاران به مدد عالقه شان خدماتي در شان دانشگاه زاهدان ارائه نمايد.
در اينجا فعاليتهاي بخش هاي مختلف كتابخانه ذكر شده است اميد است اين آمار و اطالعات در برنامه ريزي ،پيش بيني
نيازهاي آينده مديران و آگاهي مراجعه كنندگان مورد استفاده قرار گيرد.
نمودار شماره ( :)1آمار موجودي كتابخانه مركزي واحد
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عملکرد ميز امانت کتابخانه
از تاريخ  49 /41/4تا  31/43/ 3تعداد 3439مدرک از کتابخانه به امانت رفته است که از اين تعداد  349مدرک بازگشت
داده شده است.

نمودار شماره(:)2آمار اسناد امانت در يك بازده زماني (از تيرماه لغايت آذر ماه )49
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فعاليتهاي وجين منابع فارسي كتابخانه مركزي

وجین فرآیندی است که از طریق آن کتاب های زاید و یا بي استفاده از مجموعه خارج و به انبار منتقل مي گردد.

کار وجین ،بخشي از فرآیند مجموعه سازی در کتابخانه ها به شمار مي رود که همانند سایر امور مرتبط با مدیریت و توسعة
مجموعه ،نیازمند دقت نظر و توجه مي باشد .وجین را مي توان به عنوان یکي از معیارهای ارزیابي کیفیت و کارآیي کتابخانه ها نیز
مورد توجه قرار داد .با این حال ،تاکنون دست کم در متون فارسي توجه کمتری به آن شده است.
نمودار شماره (:)3آمار وجين كتب فارسي بر اساس دانشكده
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وظیفه فهرستنویسي ،آماده سازی و تخصیص مجموعه کتابهای چاپي فارسي ،عربي ،انگلیسي و سایر زبانها به منظور استفاده در
بخشها و تاالرهای مختلف کتابخانه بر عهده این بخش است.
ورود و تصحیح اطالعات کتابشناختي کتابها به نرمافزار جامع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در این بخش انجام ميپذیرد .همچنین
مسئولیت فني وجین ،سازماندهي و همکاری با بخش فراهمآوری برای شناسایي و تهیه منابع جدید ،از دیگر وظایف این بخش
است.
فهرستنویسي کتابها در این بخش مطابق ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن( )AACRIIو بر اساس ردهبندی کتابخانه کنگره( )LCCو
نیز با استفاده از گسترشهای ردهبندی کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران صورت ميپذیرد.
مهمترين منابع مورد استفاده براي سازماندهي مجموعه كتابها در اين بخش عبارتند از :
-

فهرست همگاني پیوسته کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران

 -پایگاه مستندات پیوسته کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران

 وب سایت کتابخانه کنگره آمریکانمودار شماره ( :)9فهرست نويسي كتب خريداري شده از نمايشگاه بين المللي تهران 49
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بخش مرجع در طبقه اول کتابخانه مرکزی واقع شده است ،این بخش به عنوان یک بخش تحقیقاتي دارای منابع متنوع در زمینه
موضوعات مختلف ميباشد .تهیه و تدارک اطالعات عمومي و تخصصي ،کمک به مراجعان در استفاده از منابع مرجع ،جستجو در
نرم افزار جامع کتابخانه( سیمرغ ) ،آموزش انفرادی دانشجویان برای استفاده از منابع مرجع از اهم فعالیتهای بخش مرجع ميباشد.
این بخش به صورت قفسه باز اداره شده و منابع موجود در آن امانت داده نميشود (به دلیل اینکه منابع مرجع طوری سازماندهي
شدهاند که خواننده را از مطالعه تمام متن بينیاز مي نماید .کافي است استفاده کننده شیوه جستجوی مفاهیم مورد نظر در کتاب
مرجع مربوطه را یاد بگیرد .آنگاه در زمان اندکي قادر خواهد بود پاسخ پرسش خود را بیابد ).به همین دلیل مراجعان تنها ميتوانند
از منابع موجود در همین مکان استفاده نمایند ،البته امکانات تهیه کپي از منابع در حد محدود فراهم است .عمده منابع موجود در
این بخش عبارتند از:


واژهنامههاي عمومي و تخصصي



دايره المعارفهاي عمومي و تخصصي



دستنامهها



دستورنامهها



راهنماها



فهرستها



كتابشناسيها



مقالهنامهها



كتب شرححال يا سرگذشت نامه:



اطلسها:



نمايهها:



چکیده نامهها :پايان نامه ها  ،طرح هاي پژوهشي

نمودار شماره ( :)5آمار منابع كلي موجود در بخش مرجع
6000
5000
عنوان كتب مرجع فارسي
جلد كتب مرجع فارسي

4000

عنوان كتب مرجع التين
3000

جلد مرجع التين
عنوان پايان نامه

2000

جلد پايان نامه
طرح پژوهشي

1000

طرح پژوهشي 2

0
طرح
پژوهشي

پايان نامه

مرجع
التين

مرجع
فارسي

بخش نشريات كتابخانه مركزي
این قسمت موجودی مجالت کتابخانه را در بر دارد که شماره های آخر مجالت روی قفسه های ویژه مجالت در معرض دید
مراجعین بوده و شماره های قبلي منتشر شده در طي همان سال در داخل قفسه مجالت زیر آخرین شماره مجله قرار گرفته است
که خود مراجعین مي توانند مستقیما به این مجالت دسترسي داشته باشند ولي شماره سالهای قبل مجالت درکتابخانه یا کاردکس
مجالت سال ،جلد و شماره یادداشت نموده و به کتابدار بخش امانت تحویل داده شود.

نمودار( :)6آمار موجودي بخش نشريات و اطالع رساني
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برگزاري كارگاه آشنايي دانشجويان تحصيالت تكميلي ،اعضاي هيات علمي با پايگاه هاي اطالعات
علمي التين ابسكو  ،وايلي ويژه آبان ماه 49

ابسکو در سال  4499توسط استفان بي التون ،در شهر بیرمنگام در ایالت آلباما در کشور ایاالت متحده آمریکا تأسیس گردید و در
حال حاظر بیش از  06سال است که به عنوان یکي از بزرگ ترین ناشرین و گردآورندگان انواع مختلف منابع و اطالعات اعم از
مجالت تمام متن ،روزنامه-ها و دیگر منابع اطالعاتي ،با رویکرد مشتری محوری ،به صنعت کتابخانه ای جهان خدمت مي کند.
ابسکو به عنوان یک بانک اطالعاتي تمام متن چند رشته ای ،بیش از  90666مجله را که حدود  30666عنوان عنوان آن دارای
داوری همتراز هستند را در بر مي گیرد .این مجموعه علمي تقریباً در تمام رشته های دانشگاهي اطالعات ارائه مي دهد .مثل علوم
کامپیوتر ،مهندسي ،فیزیک ،شیمي ،زبان و زبان شناسي ،هنر و ادبیات ،علوم پزشکي ،مطالعات قومي و بسیاری دیگر

شرکت جان وايلی و پسران که به اختصار وايلی نيز ناميده میشود ،ناشری بينالمللی است که تخصصش چاپ عناوين آکادميک
میباشد .اين شرکت محصوالت بسيار متنوعی از قبيل کتاب ،ژورنال و دايرهالمعارف را به صورت چاپی و الکترونيک منتشر
عالوهبراين ،شرکت مذکور عرضه کنندهی محصوالت و خدمات آنالين و محتوای آموزشی و تحصيلی ،برای دانشجويان .میکند
آشنا هستند» .ليسانس ،فوق ليسانس و مقاطع باالتر از آن نيز میباشد .بسياری از مردم با نام مجموعه کتابهای «برای سادهلوحها
.اين مجموعه تنها يکی از دهها محصول اين شرکت است.

تهيه بروشور كتابخانه مركزي
راه اندازي پورتال كتابخانه مركزي واحد
مراجعه کنندگان مي توانند از طریق سایت دانشگاه آزاد زاهدان به آدرس الکترونیکي زیر مراجعه نمایند.
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تجهيزات كتابخانه مركزي (قفسه دو طرفه و يك طرفه  ،ميز و صندلي مطالعه)
با توجه به ادغام كتابخانه دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي و جابه جايي فضاي كتابخانه مركزي تعداد  04عدد
قفسه دو طرفه و يك طرفه خريداري و در مکان مناسب مخزن و مرجع قرار گرفته است .تعداد  04عدد میز و صندلي
مطالعه از دانشکده به كتابخانه مركزي منتقل و در سالن مطالعه برادران قرار گرفته است.

