
     

  

 
 
 

 

هاي اهدایی نامههاي دانشجویان پژوهشگاه و پایاننامهورود اطالعات پایان -
 نامه)عنوان پایان49(در سیستم کتابخانه بازنشستگان پژوهشگاه 

 هت شناسایی هاي فارسی و التین در سیستم نوسا جورود اطالعات بارکد کتاب -

وان کتاب جهت تسهیل خروجی گرفتن از اطالعات بارکد و درج کردن در صفحه عن -
 دهی فرایند امانت

 شده در سیستم نوسا اصالح اطالعات بارکدهاي اشتباه و یا پاك -
 رسانیشده و آماده شده به بخش امانت و اطالعهاي فهرستارسال کتاب -

هاي فهرست شده در سامانه مروارید و سایت بارائۀ اطالعات کتابشناختی کتا-
 کتابخانه

 
 رسانی اطالعمرجع و  امانت و   .1-3

نفر از  4کارمندان و  ازنفر  5(کزي  نفر عضو جدید در کتابخانه مر 9نام ثبت -
 ؛دانشجویان)

الزم براي منابع اطالعاتی  دریافت گیري و؛ پیتسویه حساب الکترونیکی کاربران -
نفر دانشجو  6نفر:   8(تسویه حساب با شدههاي امانت دادهتسویه و سازماندهی کتاب

 نفر کارمند)؛   2 و 

 کنندگاندرخواستهاي خارجی و ارسال آن براي ت التین در پایگاهجستجوي مقاال -
 نفر از اعضاي هیئت علمی در این زمینه)؛ 3 (ارائه خدمت به

هاي داخلی مانند ایرانداك و نورمگز و ... در پایگاهجستجو فرآیند  و آموزش مشاوره -
 کنندگانبه درخواست

کنندگان مجازي از طریق واتساپ، پورتال کتابخانه، ایمیل و ...،  به مراجعهمشاوره  -
 نفر)؛ 14(ارائه خدمت به 

ارسال لیست کتب امانتی و یادآوري و تذکر به کاربران جهت بازگشت منابع امانتی  -
 لیست)؛ 46(حدودا 

 نفر)؛150براي افرادي که در بازگشت کتاب تاخیر داشتند (گیري تلفنی پی -

 نسخه)؛ 797امانتی در سه ماهه اول (بازگشت کتب  -

 نسخه)؛ 393امانت و تمدید کتاب در سه ماهه اول ( -

افزار سیمرغ(نوسا) و پاسخگویی به راهنمایی به مراجعان جهت جستجو در نرم -
 نفر)؛ 500کاربران از طریق تلفن (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کتابخانه مرکزي .1
 :جاريهایی فعالیت

 کتاب خرید و درخواست.  1-1
ها و مراکز پژوهشکده ها،گروه جانب افراد،ی که از هایکتاب و تهیه سفارش  -

 .شودبه کتابخانه ارسال میپژوهشگاه 
براساس هاي کتاب ها و نمایشگاهعنوان کتاب با رجوع به فروشگاه 174 -

 خریداري شده است.میزان بودجه 

 
 آوري وگردآوري منابع  فراهم .1-2
 عنوان کتاب)235( کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی ایراندر ها جستجوي کتاب -

 هاآن و ورود اطالعات

 هاهاي دریافتی از بخش سفارشاطالعات کتاب »ویرایش«  -

 عنوان کتاب) 235(خریداري شده  هايکتاب »ثبت« -

هاي اطالعاتی و سایت کتابخانه ملی عنوان کتاب از پایگاه 235 »فراخوانی« -
 »نویسیفهرست«در سیستم نوسا جهت 

صفحه  ،عنوان کتاب (مطابقت اطالعات کتابشناختی 235نویسیفهرست -
 عنوان و پشت صفحه عنوان با اطالعات موجود در سیستم نوسا

در اصالح شده  عنوان کتاب 235 سازي اطالعات هنگامسازي و بهمادهآ   -
 افزار کتابخانه)(نرمسیستم نوسا 

شده به کتابخانه در  یا اهدا خریداري  تکراريو نسخ  هايعنوان کتابثبت   -
 سیستم نوسا 

سیستم ها در ورود آن و هاکتاب »عطف«کتاب در  »بارکد« و هاچسباندن رده -
 کتابخانه

-کتاب »سازي اطالعاتنگامهبه«و » رکوردها«رفع ابهام، بررسی درستی  -
 عنوان کتاب در سیستم نوسا 235شناختی 

 دهی و تسهیل فرایند امانت -

 

 پژوهشگاه کتابخانه  خبرنامه                     

و مطالعات  علوم انسانی                  
 فرهنگی

    1401 بهار)2(شماره                  

 
هدف  با، نگاريدر سه بخش کتابخانه مرکزي، کتابخانه مینوي و دانشنامه فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات هايکتابخانه

، ذخیره، منابعگردآوري  هایی از قبیلفعالیت. خود و سایر محققان حوزه علوم انسانیمنابع اطالعاتی اعضاي فراهم ساختن 
 قرار داده است. خود در دستور کارهمواره را  و ...، گردش  اطالعات بندي،ردهنویسی و ت، فهرستکنترل و نظار

 

جناب آقای دکتر  ھاتسلیت بھ رئیس کتابخانھ
شانبھ مناسبت درگذشت برادر گرامی فرحسنی  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90به کاربران  ( حضوري و تلفنی اطالعاتی و پژوهشی با روش مصاحبه مشاوره -
 نفر)؛ 

هاي موجود کتاببندي کتاب) ها براساس ردهگذاشتن کتاب قفسه(در  کردن فایل -
 ؛صورت روزانهها بهنظم و ساماندهی آن هاي بخش امانت ودر تراك

 ریزي براي ترمیم و ارسال به صحافیدیده) و برنامهتفکیک کتابهاي وجین(آسیب -

 ریاست و معاونت کتابخانه جهت ارتقاي کتابخانه.تعامل و برگزاري جلسات با  -

 

 ساماندهی فضاي فیزیکی کتابخانه  . 1-4
  تغییر دکوراسیون پیشخوان امانت  -
 ها نامهساماندهی  بخش پایان -

 کتابهاي نفیس و نایاب کتابخانهساماندهی بخش  -

 
 
 

 هاي خطی و نفیسساماندهی بخش نسخه. 1-5
-جايجایی، تنظیم و هاي خطی و نفیس (جابهساماندهی فیزیکی بخش نسخه  -

 گذاري مناسب)
 

ساماندهی سایت کتابخانه .1-6
https://www.ihcs.ac.ir/library/fa    

 روزآمدسازي اطالعات مربوط به کتابخانه (روزانه) -

 (روزانه)روزآمدسازي تصاویر مربوط به کتابخانه  -

کتابخانه  شده درهاي فهرستورود لیست اطالعات کتابشناختی کتاب -
 (موردي)

 ویرایش و افزودن  اطالعات اعضاي کتابخانه (موردي)  -

 درج اطالعات و معرفی لینک جدید براي کاربران سایت کتابخانه  -

 درج خبرهاي جدید در سایت کتابخانه پژوهشگاه (موردي) -
 
 کتابخانه یدیجیتال به حضور هاي مربوطفعالیت. 1-7

 روز کتابخانه دیجیتالافزارهاي بهدر حوزه نرمشرکت متخصص دو با ایزنی ر  -
 ها:و نمایش دموي آن و 

 پارس آذرخش ؛نرم افزار   .1
 ؛کاوشنرم افزار  .2

 

 
 

                                                  

 
 با اعضاي کتابخانه مرکزيمدیرکتابخانه برگزاري جلسات ماهانه . 1-8
طرح راهبردهاي ارتقاي کارکردها، آشنایی با  طرح مسائل مربوط به کارکنان، -

 )(یک جلسه بررسی میزان ارتقاء و پیشبرد اهداف کتابخانهو  مشکالت جمعی،

 هاي اقماريکتابخانه. 2

 کتابخانه استاد مینوي  . 2-1

افزار هاي اطالعاتی و نرم، جستجوي کتابشناختی در پایگاهگویی تلفنیسخپا -
اطالعاتی  هايکتابخانه، خدمات مشاوره جستجوي اطالعات با هدف رفع نیاز

 مورد)؛23( پژوهشگران و محققان

ی، جستجوي تعامل و ارتباط با کتابخانه مرکزي، ارسال کتب و نسخ خطی درخواست -
 ورد) م13اطالعات کتابشناختی( 

 

عنوان 62شده (هاي جدید اضافه: اسکن نامه سایت کتابخانهروزآمدسازي اطالعات وب - 
برگزاري جلسات با روسا جهت معرفی سایت جدید و نامه)؛ بازگذاري تصاویر در سایت؛ 

                                                                 ها و ..چالش

هاي اطالعات با فرمت اکسل از مجموعه کتابهاي اسکن شده(شهریور تهیه پایگاه -
1396-1400( 

هاي اطالعاتی با فرمت اکسل از مجموعه اهدایی آقاي حسن تهیه پایگاه -
 )1401طاهباز(فرودین 

 فعالیت و خدمات عمرانی کتابخانه مینوي -

 نگاريکتابخانه پژوهشکده دانشنامه. 2-2

 جلد کتاب 40امانت  -

  جلد کتاب24برگشت   -
 مورد 14 کنندگان پاسخگویی به سواالت مرجع و راهنمایی مراجعه -

جستجوي مقاالت و کتابهاي درخواستی همکاران هیئت علمی پژوهشکده  از  -
 مورد9  سایت نورمگز، نورالیب
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