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 ـسرمقاهل  
 1سنجی رد دااگشنهاهمیت واحد علم

اندازي اين واحد در دانشگاه، تهيه و ارائه اطالعات مستند و تصويري روشن از وضعيت توليدات  مهمترين هدف از راه

ريزان و سياستگذاران علمي و پژوهشي دانشگاه است.  دانشگاه براي هدايت برنامهعلمي منتشر شده اعضاي هيات علمي 

باشید. در   میي  شناسي در پيشبرد اين اهداف بسيار پررنگ و کارشناسان علم اطالعات و دانش بدون ترديد نقش کتابخانه

 شود: مي اهم وظايف اين بخش به صورت خالصه اشاره ادامه به
 

 شامل:   توليدات علمي دانشگاهتحليل استنادي  -1

 الف: شناسايي متون اصلي و هسته در يک حوزه موضوعي

 ب: شناسايي مقاالت مهم و تاثيرگذار در توسعه رشته علمي

 ج: شناسايي نويسندگان و نشريات پراستناد در يک حوزه موضوعي

 ( يک حوزه پژوهشيTime lineد : مشخص کردن خط زماني )

 پراستناد هاي هه: شناسايي مقال

 و: شناسايي ارتباطات و همکاري نويسندگان مختلف

 ها در ميزان توليدات علمي ز: مقايسه کشورها و سازمان

 ح: شناسايي نويسندگان هسته در يک گروه

 ها( نه و ميانگين نرخ استنادات مقالههاي مختلف )ميا ها و زيرگروه ط: آمار استنادات براي گروه

 ها و کشورها براي نويسندگان، موضوعات، سازمان H_ indexي: محاسبه ضريب 

 نظرهاي موردها و شاخصبر روي يافتههاي ماهانه و ساالنه براساس تجزيه و تحليل آماري  تهيه گزارش -2

هیاي آمیاري    کاوي اطالعات علمي به منظور ارتقاي دانش و مهیارت هاي آموزشي مديريت و داده برگزاري کارگاه -3

 ي واحدهاي دانشگاه  کارشناسان پژوهش

 ارائه گزارش آن علمي و هيأتهاي پژوهشي اعضاي  بررسي ساالنه فعاليت -4

 هاي الزم تخصصي دانشگاه و ارائه گزارش -ارزيابي و نظارت بر انتشار نشريات علمي  -5

 هاي اطالعات علمي اعضاي هيات علمي نظارت بر اجرا و فعاليت پايگاه -6

المللیي و   بیين  انشیگاههاي برتیر در سی وح ملیي و    توليد علم در دانشگاه در مقايسه بیا د بررسي ساختار و روند  -7

 موثر در رشد کمي و کيفي آنهاي  هشناسايي مولف

 ها. سنجي و برآورد و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به شاخص هاي ارزشيابي علم تعريف شاخص -8

 علمي دانشگاه براي جشنواره پژوهش کشوري  هيأتاي انجام امور مربوط به ارزيابي عملکرد پژوهشي اعض -9

 المللي تخصصي در س ح کشور و نشريات بين ارائه آخرين اطالعات مربوط به نشريات علمي -10

هیاي   هاي موضوعي مختلف و در مقايسه بیا سیاير دانشیگاه    شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه -11

 کشور و جهان.

 موضوعي مختلفهاي  مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزهشناسايي  -12
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 (1393سال ) دااگشنه فردوسی مشهد رسانی و كتابخاهن مركزیمركز اطالعاهی فعالیتگزارش                               
  1فرزانه فرجامی

 

در راستاي نيل به اهداف و وظايف فردوسي مشهد و کتابخانه مرکزي دانشگاه رساني  اطالع رکزم

به مدد عالقه ايشان خدماتي و توانست با همت و تالش فراوان همکاران  1393سازماني خود در سال 

مختلف اين مرکز، هاي  دريافتي از بخشهاي  بر پايه گزارش. دانشگاه فردوسي ارائه نمايد متناسب در

 . کند مي رساني خدمتمراجعه کننده  1000بيش از به روزانه  مجموعهاين 

تغيير سيستم نرم افزاري کتابخانه و طراحي  1393هاي ويژه کتابخانه در سال  ز جمله فعاليتا

)سيماد( بود که به همت کتابداران کتابخانه و مرکز  رساني دانشگاه سيستم يکپارچه مرکز اطالع

هاي  ههزينانجام گرفت. طراحي اين سيستم عالوه بر صرفه جويي در  آناول  فازکامپيوتر دانشگاه 

هاي موجود در دانشگاه تعامل سازنده  نگهداري و پشتيباني سيستم قادر است با ساير سيستممرتبط با 

هاي کتابخانه از سفارش و سازماندهي تا ارائه خدمات و تسويه  داشته باشد. همچنين کليه فعاليت

 . ع و يکپارچه قابل مديريت استحساب به صورت جام

و ريزي  برنامهطالعات در ااميد است اين  باشد، مي نيز به شرح زيرکتابخانه هاي  ليتفعا ساير

 گان مورد استفاده قرار گيرد. کنند مديران و آگاهي مراجعهبيني نيازهاي آينده  پيش

 گزارش عملکرد  .1

ريال جهت خريد منابع  6500000000مبلغ  1393در سال سازي اين مرکز،  در فرايند مجموعه

عنوان نشريه التين  104، التينعنوان کتاب  411 ،نسخه کتاب فارسي 6994تعداد  هزينه شد.

 .(1)جدول  پايگاه مقاالت فارسي خريداري شد 4عنوان نشريه فارسي و  46 ،ديجيتالي
 

 1393مرکز در سال : مبلغ هزینه شده برای تامین منابع اطالعاتی 1جدول 

 روش تهیه  
 هزینه ریالی صرف شده

 اهدايي خريداري نوع زبان نوع منبع اطالعاتی

 کتاب
 1747102753 2526 6994 فارسي )نسخه(

 1252987247 216 411 التين )عنوان(

 نشریات )عنوان(
 30000000 444 46 فارسي

 211700000 217 104 التين

 اطالعاتیهای  هپایگا
 144250000 - 4 فارسي

 2919700000 -  التين

 باشد. مي 2به شرح جدول  نسخه 11668 تعداد منابع فهرست نويسي شده
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 1393نویسی در سال  : خدمات ارائه شده در بخش فهرست2جدول 

 تعداد عنوان

 نسخه 9520 هاي فارسي و عربي فهرستنويسي شده کتاب

 نسخه 2148 هاي التين فهرستنويسي شده کتاب

 رکورد 3280 هاي کتابشناختي به روزرساني اطالعات پايگاه

 عنوان 21 فهرستنويسي پيش از انتشار

 

 

نسخه کتاب فارسي و التين خريداري و وارد مجموعه شد.  7405تعداد  1393در سال 

اعضا ط توسکتاب  8936تعداد و تمام مقاطع( ) دانشجويانتوسط کتاب  160797 تعدادهمچنين، 

هاي  % کتاب92از اين تعداد  .رفته استبه امانت  کارمندانتوسط  کتاب 7475 و تعداد لميع هيئت

نسخه کتاب فارسي  12059انجام شده تعداد ها  طي ارزيابي. باشد مي التينهاي  % کتاب 8فارسي و 

از شمايي  3جدول  .ه استنسخه کتاب فارسي و التين به مراکز مختلف اهدا شد 4000وجين و تعداد 

 دهد: مي را نمايشها  اين اقدام

 

 1393: گزارش عملکرد به تفکیک نوع منبع اطالعاتی در سال 3جدول 

 کتابخانه

 

 تعداد کتاب

 نوع
شده صحافی اهدایی خریداری موجودی  وجین شده 

 التين فارسي کتاب التين فارسي التين فارسي التين فارسي

کتابخانه 

 مرکزی

غيرمرجع 

 )نسخه(
174819 89665 

6994 411 2526 410 753 12059 - 
مرجع 

 )عنوان(
5703 5358 
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 دهد: مي نشان 1393نيز رخدادهاي امانت را در سال  4جدول 

 1393: رخدادهای امانت در سال 4جدول 

 کتابخانه

 تعداد امانت

 کارمندان اعضا هیئت علمی دانشجویان همه اعضا
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کتابخانه 
 مرکزی

23187 111000 9130 82907 57900 19990 1039 7251 646 2185 6145 145 

 

عنیوان کتیاب    13000بیا داشیتن بیيش از    کتابخانیه  بخیش مرجیع   افزون بیر میوارد رکیر شیده،     

پايیان نامیه دانشیجويي     2000بیيش از   .نمايید  میي  محققیين و میراجعين را مرتفیع   هیاي   مرجع نيیاز 

 بییيش از همچنییين، اضییافه شییده اسییت.هییا  نامییه در ايیین سییال دريافییت و بییه مجموعییه بخییش پايییان

 .مقالییه فارسییي و التییين، کتییاب الکترونيکییي، اسییتاندارد و... بییراي مراجعییان تهيییه شیید    600000

 ،عنییوان نشییريه جییاري فارسییي، انگليسییي  1108بییا گییردآوري بییيش از  کتابخانییه بخییش نشییريات

اي کیه نيازهیاي پژوهشیي     غنیي فیراهم سیاخته بیه گونیه      مجموعیه نسیبتا    1393.. در سیال  .عربي و

 عنییوان 12در ايیین سییال هییاي آموزشییي برگییزار شییده  تعییداد کارگییاه نمايیید. مییي مراجعییان را تییامين

 17 حضییور در معرفییي کتابخانییه بییه دانشییجويان جديییدالورود در قالییب   .باشیید مییي آموزشییيدوره 

کتابخانیه بازديید   کننیده خیارجي و داخلیي از     نفیر بازديید   1007تعیداد   جلسه معارفه انجیام گرفیت.  

در ايیین سییال بییه تجهيییز بخشییهاي مختلییف سییاختمان قییديم )سییايت   ايیین،بییر  افییزون .انیید داشییته

 ،نمايشیگاه کتیاب   3پرداختیه شید. همچنیين برگیزاري      هاي م العیه، کارگیاه آموزشیي(    رايانه، سالن

ديگییر از  خییواني موجییودي نشییريات فارسییي دانشییگاه انییدازي سيسییتم گفتگییوي آناليیین و شییلف راه

 بود. و کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهدرساني  اطالع مرکز 93هاي سال  فعاليت
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     شهر شهراهی اریانمجموهع نفیس                                                                                                                                                                                        (1محمود صدیقی)

 
 

 مقدمه .1

مديريت  با پژوهش گروهي بنياد ايران شناسي و« شهرهاي ايران شهر»ارزشمند  مجموعه نفيس و

دسیت انتشیارمي    در 89تدوين نهايي دکترحسن حبيبیي ازسیال    مقدمه و ،طرح رضا نصيري ومحمد

هیاي   رضا نصيري دکتري تاريخ از ترکيه و عضو هيئت علمي پيیام نیور، تیا کنیون سیمت     باشد. محمد

توان به عنوان اولين دبير  مي ايشان برعهده داشته است. ازجمله سوابقنيز مختلف اجرايي وپژوهشي را 

مدير مسئول نشريه انجمن آثار  گيالن،دانشگاه يس دانشکده ادبيات فرهنگستان زبان وادب فارسي، رئ

قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و مشاور علمي بنياد ايران شناسیي از سیال    و و مفاخر فرهنگي

وي  اثر تاليفي در حوزه تاريخ در کارنامه خود دارد. 17نصيري حدود  اشاره نمود. دکتر تا کنون 1378

انتخیاب شیده اسیت. شیادروان حسین       به عنوان پژوهشگر برجسته پيیام نیور   1383همچنين درسال 

اجتمیاعي خیود    طیول حيیات سياسیي و    جامعه شناسي از سوربن فرانسه، در دکتري حقوق و حبيبي

 ،وزيیر دادگسیتري   ،وزير ارشاد ،جاي نهاده است. وي معاون اول دو رئيس جمهور کارنامه درخشاني بر

رئیيس بنيیاد ايرانشناسیي بیود.      عضو هيئت امناي کتابخانه مجلیس و نيیز   رئيس فرهنگستان و اولين

 رياست آن را برعهده داشت. دکترحبيبي جداي از عمر تا آخر بنيان نهاد و 76درسال  مرکزي که خود

ترجمه  ارزشمند تاليف و اثر 20چنانکه  اجرايي به لحاظ علمي نيز جايگاه رفيعي دارد سوابق سياسي و

 شناسي به يادگارگذاشته است. درحوزه جامعه

آثارعمییده بنيییاد  گالسییه و تصییاويررنگي از کاغییذ ق ییع رحلییي و در شییهر کتییاب شییهرهاي ايییران 

 و سايت آن دردسترس قرارگرفته است. گرچه در مقدمه جلد 6 که تاکنون آيد مي ايرانشناسي به شمار

(http://91.98.46.102:8081) تعداد مجلدات اين مجموعه اشارتي نرفتیه اسیت امیا     بر اين بنياد
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مقدمه طرح تدوين اين کتاب درسیال   بنابر سپرده شود. موجود به نشرهاي  رود دو برابر جلد مي گمان

 درحبيبي صورت گرفته است و علت انتشار آن ازديدگاه طراحان ايین اسیت کیه     همت دکتر با 1385

 خويش اثري پرحجم تاليف نمیوده اسیت و   لف درباره شهرؤم پراکنده هر زمينه شهرهاي ايران به طور

منیابع مرجیع ماننید     به اين شیهرها اشیاره نمیوده، و    به اختصار همچنين جغرافي دانان و مورخان نيز

 منیابع علمیي و  بنیابراين اطالعیات ايین    . اند نيز اطالعات کمي دراين خصوص عرضه نمودهها  دانشنامه

 را ندارنید از ق ور هاي  اين زمان مردم حوصله خواندن کتاب طرفي در از و باشد مي پاسخگوي اهل فن

تاليف اثري با نيت معرفي اين شهرها برپايه طرح واحد  بايد برگزيد وآن تدوين و اي را رو راه ميانه اين

باسیتان تیا    شهرهاي ايران از روزگار ويکنواخت است که اين بنياد دنبال نموده و حاصل آن شناساندن

 اجتماعي تاريخي، فرهنگي،هاي  هعين حال خالصه در هريک از مقول در به صورت جامع و عصر حاضر

تاريخ،  ،باشد که فراروي قرارگرفته است. براساس اين طرح موقعيت، طبيعت مي جغرافيايي، صنعتي و...

 ،هیا  امیامزاده  درمیان، مسیاجد و   بهداشیت و  ،تربيیت  تعليم و ،اقتصاد و مشاغل مسائل مردم شناختي،

شهر به طور جداگانه مورد بحث واقع شده اند.  آوران هر نام و ارتباطات شهري و دانشمندا ن ،ها روزنامه

ه عی نقاط تقاطع جام» و «مسائل و مباحث آن شهر و»نام  دکتر حبيبي در مقدمه خود در دو قسمت با

مسیائل میورد بحیث را عنیوان و     « يیک جامعیه شناسیي جديید     روستايي: طرح شهري وهاي  شناسي

 . نموده است مشکالت شهرها وروستاهاي تبديل شده به شهرهاي کوچک را بررسي
 

 شیوه تدوین کتاب .2

 قرارگرفته است: تدوين اين مجموعه مد نظر براساس طرح کتاب نکات ريل در 

 گيرند؛ مي مدخل قراربه شهر تبديل شده اند جزو  85ا. روستاهايي که تا آخر سال

 به بعد( پس از پايان مجموعه يک جلد مجزا به صورت تکمله منتشیر  86) . براي شهرهاي جديد2

 گردد؛

هیاي   هجغرافيايي اکتفا نشود و چهره شهرها از جنب ها تنها به مسائل تاريخي و برخالف دانشنامه .3

 ؛شوندمورد بررسي واقع  و... اقتصاد ،گون مانند آداب و رسومگونا

 ؛مدخل قرارگرفته اند علما درگذشته، . به لحاظ سرگذشتنامه تنها دانشمندان و4

 ،باشند مي قديمي واز يادرفته مورد بحثهاي  رسوم و نيز گويش . آداب و5

 شود.  مي ايران در سراسرکتاب استفاده از نظرآماري، آمارهاي سازمان آمار .6
 

 ساختارکتاب. 3

 ستون پيش رفته است. ريل هر به صورت دو صفحه در هر نظم الفبايي وکتاب براساس هاي  مدخل

 تیاريخ و  ،طبيعیت  ،موقعيیت  قبيل مداخل فرعي برپايه طرح از مورد بحث ترسيم و مدخل نقشه شهر

جیدول آمیاري بیه صیورت     « جمعيت»درريل مدخل فرعي  شوند. مي يک به يک بحثها  ساير موضوع

 میورد نظیر   تاريخي شیهر هاي  بنا کن واام تصاويري از ،سب مدخلشود. همچنين به تنا مي رنگي ديده

 آورده شده است.
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 امیا  ؛شود مي الفبايي مقاله انتهاي مقاله در مورد استناد هر« خذآم منابع و» ،ها شيوه دانشنامه بنابر

 عات به منابع جغرافيايي وتاريخي است آوردن ماخیذ رپايه توضيح مقدمه چون اکثر ارجااين کتاب ب در

آورده  مجلید  ماخذ با نظم الفبايي در پايان هر است و بنابراين منابع و بيش از حد ريل هر مقاله تکرار

 همچنیين درانتهیاي هیر    .ا شده استشماره منابع مربوط اکتف به رکر ريل مدخل تنها در شده است و

الفبايي شیده  « تصاويرمنابع بخش »استفاده با نام  ، فهرست تصاوير مورد«منابع»فهرست  پس از جلد

 است.
 

 نویسندگان وها  مقاله .4

 اين مجموعه توسط نويسندگان متفاوتي نگاشته شده است. برخي از آنها يیک مقالیه و  هاي  مدخل

اين جهیت کیه مشیخص نيسیت تیا پايیان کتیاب هیر          دو يا چندين مقاله دارند. بنابراين از بيشتر آنها

نشان همه مقاالت يک نويسنده را معلوم  فهرستي که نام و، آوردن ويسنده چند مقاله ارائه خواهدکردن

عدم تکميل مجموعه ممکن نيست و ناگزير براي بازيابي سريع م الب بیه دو فهرسیت    سازد، به خاطر

انتهیاي   ونويسندگان آن و يک فهرست از عناوين مداخل، بسنده گرديده است. درها  درخصوص مدخل

 ارائه گردد.ها  تمام فهرست جلد آخرکتاب ممکن است درهمکردي از
 

 ها فهرست .5

مجلد  ابتداي هر کتاب تنظيم شده است که سه فهرست آن در جلد هر به طورکلي پنج فهرست در

 انتهاي جلد آورده شده است: آن در دو مورد از و

 صفحات الف. فهرست عنوان و 

 نويسنده آمده استو نويسندگان براساس نظم الفبايي که درکنارآن نام ها  ب. فهرست مدخل

 به فهرست اول رهنمیون  مربوط که خواننده راهاي  به همراه مدخل ج. فهرست الفبايي نويسندگان

 سازد. مي

 د. فهرست منابع وماخذ

 دهد. مي استفاده را نشان مورد ماخذ تصاوير که ه. فهرست منابع بخش تصويري
 

 مساجد وها  زاده ها، امام زیارتگاه .6

بر  افزوناين منبع  اهميت است. در ها حائز زيارتگاه مذهبي وهاي  مجموعه به مکاننگاه خاص اين 

توسعه شهرنشيني توجیه   فرهنگ و اقتصاد و اين اماکن بر به تاثيرها  مذهبي اين مکانهاي  هبيان جنب

 کنیار  آيين خاکسپاري و شکل گيري بازارهاي سینتي در  و هامزار کنار شده است. وجود قبرستانها در

م العیه   شیهر میورد   هنیر بیر   نقش اين معمیاري و  آن بررسي شده است. همچنين نوع معماري آن و

باشید و   مي هنرمندان نيز قرارگرفته است که اين اماکن تنها محل زيارت نيست، بلکه محل عرضه هنر

  .امثال آن است گاه هنر معماري، خ اطي، آينه کاري و تجليها  زيارتگاه
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 : دااگشنه فردوسی مشهد وكتابخاهن مركزی رسانیچت مركزاطالع ساماهن         
 (93آرذ -کواته از فعالیت هس ماه )شهریور گزارش                                  

  1 محمود صدیقی

  مقدمه .1

مرجع  هاي دانشگاهي درتالشند با استفاده از خدمات وب پايه ميز ها بويژه کتابخانه امروزه کتابخانه

هند. مرجیع  درا گسترش  خودرساني  اطالع هاي ارتباطي، حوزه جغرافيايي خدمات ديجيتالي و فناوري

يا مرجع الکترونيکي به ارائه خدمات همزمان يیا ناهمزمیان از طريیق نیرم      3، مرجع مجازي2ديجيتالي

درمیورد مرجیع   نقل از صیاحب نظیران    تعاريف متعددي به 4زنين د.پرداز مي فزارهاي تعاملي وب پايها

جمله اينکیه مرجیع ديجيتیالي شیامل منیابع الکترونيکیي        دهد از مي وخدمات آن به دست ديجيتالي

 متعددي )نظير پست الکترونيکي يا چت( هستند که خیدمات مرجیع را بیا اسیتفاده از اينترنیت ارائیه      

، «مرجیع مجیازي  »، «5مرجع چتي»قبيل هاي ديگري از با نامرا مرجع ديجيتالي سايرين نيز دهند.  مي

« 7سازمان ملي استانداردهاي اطالعیات . »اند نامگذاري کردهنيز « 6مرجع همزمان»و « مرجع پيوسته»

کارگيري فناوري همزمان )ماننید  ب»( مرجع ديجيتالي، مرجع مجازي ومرجع پيوسته را 2001آمريکا )

« اسیتفاده از اطالعیات   بازيابي و چت( و يا ابزارهاي ناهمزمان )مانند پست الکترونيکي( براي کمک در

(. همچنين انجمن کتابداران آمريکیا خیدمات مرجعیي راکیه بیه صیورت       1386کند )زنين،  مي تعريف

 هاي اينترنتي بیدون حضیور   طريق فناوري کاربران از اغلب همزمان است و و شود مي انجام الکترونيکي

م رح نماينید، خیدمات    هاي خود را سوال توانند مي و در فضاي کتابخانه با کتابداران درتماس هستند

ايین   در بارز و مشخص است که وجه مشترک .(1378)سبزي پور و فدايي،  مدنا مي مرجع الکترونيکي

 بیا قابليیت فیراهم آوري ارتباطیات    « هاي تعاملي افزارها وفناوري نرم» و« اينترنت» تعاريف استفاده از

ر، محيط رابط )چت، فرم وبیي، پسیت الکترونيکیي و...(،    چهار عامل کارب اين نوع خدمات بر و باشد مي

 تکيه دارد.رساني  اطالع منابع الکترونيکي )منابع وبي، منابع ديجيتالي شده( و متخصصان

 چت )گفتگوی زنده اینترنتی( .2

ديگر  مرجع با ارتباط ازطريق گفتگوي اينترنتي ميان کاربر و مخاطبان )براي مثال کتابدار

( 1388نامند )غالمي،  مي هاي نوشتاري کوتاه را به صورت سريع چت مبادله پيام مخاطبان( را براي

                                                           
 ، دانشگاه فردوسي مشهدارشد مرکز اطالع رساني و کتابخانه مرکزيکارشناس  - 1

2 . Digital Reference  

3. Virtual Reference 

4 . Zanin 

5 . Chat Reference 

6 . Synchronous 

7. National Information Standards Organization (NISO)  
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يا  1نوع ساده به دو ميان خدمات مرجع الکترونيکي است و نوع خدمات مرجع همزمان، در چت از

است که شامل ارسال صفحه اينترنت به  2و نيز گفتگوي اينترنتي پيشرفته« گفتگوي اينترنتي ساده»

 و )کاربر به اشتراک نهادن صفحات يکديگر و روي صفحه کاربر برجسته نمودن متن بر ر وکارب مرورگر

 است با پست الکترونيک متفاوت ميسر 3چت به دليل اينکه امکان کمک بالدرنگ در باشد. مي کتابدار(

بر اين پايه، برخي از  دهند. مي و به همين خاطر کاربران چت را بر پست الکترونيکي ترجيح باشند مي

 توان شامل موارد زير برشمرد: مي مانند چت را خدمات مرجع الکترونيکيمزاياي 

 هاي زماني ومکاني وهمگاني وحذف محدوديت دسترسي سريع 

 ناشناس ماندن 

 مديريت پيام ها 

 يا شنوايي و گفتاري رفع مشکال ت ناشي از اشتباه شنيدن و 

 عالقه مندي جوانان به اينترنت 

 (91 ، ص1388)غالمي، ها  کاهش کمرويي 

که  نمايد مي مرجع سنتي را دنبال هاي هدف خدمات مرجع الکترونيکي همانمورد انتظار از اهداف 

 :عبارتند از

 هاي فردي ارائه آموزش 

 منابع اطالعاتي معتبر  کمک دربازيابي 

 کمک به هنگام جستجوهاي پيوسته 

 کمک در فرايندهاي ارجاعي 

  از طريق پيوندهاي زندهها  هاي معتبر ويا هدايت کاربر به اين وب سايت به سايتارسال پرسش 

 خط مشي خدمات مرجع ديجيتال 

اين خط  تدوين نمايد و مشي مورد نظر را هاي مرجع خود خط تواند براي ارائه سرويس مي کتابخانه

 را درريل  قبيل موارد ازرح باشد و عموم مسائل قابل ط انع اف پذير پايه نيازهاي متغير کاربر مشي بر

 آن بگنجاند: 

 ؛باشند مي ه کسانيکنندگان چ استفاده

 واقعي(؛ پاسخ به سواالت فوري و )مثال  نوع سواالتي که پاسخ داده خواهند شد

 ورد نياز براي پاسخگويي چقدر است؛مدت زمان م 

 ؛نياز دارنداطالعاتي از سوي کاربر چه  به يک پرسش به کتابدارن براي پاسخ دادن 

 ؛باشند مي چه نوع اطالعاتي ازطريق الکترونيکي قابل تحويل و دسترسي

پست الکترونيکي مدت زمان پاسیخ   پاسخ سوال )به عنوان مثال در تواند منتظر مي کاربر چه مدتي

 ؛مشخص باشد( خود باشد

 دهد. چه کسي پاسخ سواالت را مي

                                                           
1 . Simpel Chat 

2. Extended Chat Reference 

3. Real - Time 
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از سرويس مرجع ديجيتیال بايید    نرم افزارو يا  چت رهاي نرم افزا ويژگيبر پايه پيشگفته، برخي از 

 هاي زير داشته باشد: قابليت

 کتابداران؛ توسعه کتابخانه و پيشرفت و هماهنگي با 

 راه اندازي وفعاليت تحت محيط وب؛ 

 عدم نياز کاربر به بارگذاري آن نرم افزار؛ 

 داشتن امکان گفتگوي اينترنتي ميان کتابدار وکاربر؛ 

  امکاناتي براي ارسال صفحه؛فراهم نمودن 

 داشتن امکان مرور مشترک توسط کتابدار و کاربر؛ 

 ارائه کردن فرم ارزيابي به کاربربراي سنجش رضايت کاربراز سيستم؛ 

 ها؛ امکان رخيره کردن رونوشت 

 امکان نوبت دهي به کاربران؛ 

 هاي آماري مختلف؛ توانايي ارائه گزارش 

 کاربر؛1ترنتيتوانايي شناسايي آدرس پروتکل اين 

 (117ص، 1388، غالمي) عملکرد پست الکترونيک پشتيباني از. 

 کتابخانه مرکزیو رسانی  اطالع مرکزسامانه چت  .3

 زيیر  9شاملدانشگاه فردوسي مشهد مرکزي و کتابخانه رساني  اطالع مرکزصفحه رابط سامانه چت 

که مهمترين امکانات آن بیه  طراحي شده است  مدير( فعال زير بخش )فهرست اصلي و مجموعه در دو

پايیه   هاي آمیاري بیر   اساس کليدواژه(، گزارش گزارشات بر جز پاسخگويي، تاريخچه چت )جستجو در

اسیتفاده از آن در هنگیام    هیاي آمیاده و   کیردن کیاربران میزاحم، ايجیاد پاسیخ      تاريخ ميالدي، مسدود

باشد. از آنجا کیه   مي وقت مقرر هاي غير چت به پست الکترونيکي بخش درها  پاسخگويي و ارسال پيام

قیوت   ها، جريمه و...( بيانگر نقیاط ضیعف و   نامه گزارش آماري چت در موضوعات مختلف )امانت، پايان

ايین نیوع جسیتجو    الزم اسیت  حائز اهميت اسیت و   باشد، اين نوع جستجو بسيار خدمات کتابخانه مي

ضروري است تیا  يج دقيق تري بدست آيد. توسط فيلد تاريخ )سال، ماه( محدود گردد تا به سهولت نتا

ديگر مسايل  انجام اين دو مهم و .باشد پايه تاريخ خورشيدي امکان پذير گزارشات آماري معمول نيز بر

 کنوني يا تهيه نوع جديدي از نرم افزارهاي چت باشد.  رسد مستلزم ويرايش نرم افزار مي به نظر

 17) پيام متعلق به ماه اول 1393،370در سال  بررسي ماه مورد 3 پيام درمدت 866ازمجموع  

آرر( بيشترين فراواني را  –آبان آبان و -ماه بعدي )مهر دو مقايسه با باشد که در مي مهر( 16 -شهريور

 و را داردها  طول سه ماه حداکثر پيام مورد در 784با رساني  اطالع هاي کتابخانه، ميان بخش از .دارد

مورد هاي  هواژ کليدمجموع مورد قرار دارند. از  169و 455 ارش باسف آن بخش امانت و پس از

افزون بر اين، پيام بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است.  206 با« ها پايگاه» استفاده، کليد واژه

-94 سه ماه اول سال تحصيلي درو کتابخانه مرکزي دانشگاه را رساني  اطالع مرکزچت  آمار 1جدول 

                                                           
1 . IP Adress 
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موضوع ثبت شده  285در  طرف کتابدار پيام از 832پيام کاربر و  866دهد. درمجموع  مي نشان 93

 و باشد مي ماه ديگر بيشتر مقايسه با دو در شهريور تا نيمه اول مهر موضوعات در وها  است. تعداد پيام

 سوم به ترتيب در مرتبه بعد قراردارند. ماه دوم و

 

 93-94و کتابخانه مرکزی در سه ماه اول تحصیلی رسانی  اطالع کز: گزارش عملکرد سامانه چت مر1جدول 

 کاربر پیام درصد میانگین کتابدار پیام درصد میانگین موضوع درصد
 تاریخ 

 آذر( -)شهریور

79/46 124 17 75/43 364 17 74/42 370 
 مهر -شهریور

(16/7/- 17 /6) 

77/23 63 13 04/27 225 14 79/29 258 
  آبان -مهر

(16/8/- 17/7) 

43/29 78 11 20/29 243 10 47/27 238 
  آذر -آبان

(16/9/-17/8) 

 مجموع 866 100% - 832 100% - 265 100%
 

 از آنجا که به قسمت خاصي مربوط نيستند، عمیومي « جستجو» ،«رساني اطالع»، «امانت»هاي  هواژ

 و 195« امانیت »، 199« جستجو»واژه آمده است. کليد  2نتايج آن درجدول  نظر گرفته شده اند و در

 دارا پيیام را  114« اطالع رساني»دارند.  مجموع به ترتيب بيشترين مورد را پيام در 145با « سيستم»

 باشند و مي مورد به ترتيب 55 «سيستم» ،پيام 88يک  هر« جستجو» و« امانت» شهريور باشد. در مي

 51«امانیت » ،58« جستجو»ماه دوم  در داده است.به خود اختصاص  پيام رامورد  28« رساني اطالع»

درآبیان   دهید.  میي  را نشیان  مورد کمترين آمار 8با  «سيستم» پيام به ترتيب و 36 با «رساني اطالع»و

 بنیدي  ردهبیه ترتيیب   از نظیر پيیام دريیافتي    نتيجیه   53بیا   «جستجو»و  56« امانت»، 82« سيستم»

 .شوند مي
 مورد استفاده کاربرانهای  هبر پایه واژ: گزارش عملکرد سامانه چت 2جدول 

 تاریخ امانت درصد سیستم درصد اطالع رسانی درصد جستجو درصد

 مهر -شهریور 88 12/45 55 93/37 28 56/24 88 22/44

 آبان -مهر 51 15/26 8 51/5 36 57/31 58 14/29

 آذر – آبان 56 29 82 57 50 85/43 53 27

 مجموع 195 0100/0 145 0100/0 114 0100/0 199 0100/0

 

درطول  مرتبطهاي  پايه کليدواژه بر توان مي کتابخانه را چت هر بخش آمارافزون بر موارد رکر شده، 

نشان داد: 3در قالب جدول  1393سال  آرر( 17 -شهريور 17سه ماه )  

  



 
 

 

13 

مورد استفاده کاربران های و کتابخانه مرکزی بر پایه کلیدواژهرسانی  اطالع : آمار چت هر بخش مرکز3جدول   
 ب. امانت پیام رسانی ب.اطالع پیام نامه ب.پایان پیام مرجع پیام سفارش پیام نشریات پیام

 بخش امانت 158 رساني ب. اطالع 91 نامه پايان 92 مرجع 64 سفارش 109 نشريات 3

 امانت کتاب 46 ها پايگاه 206 سي دي 18 - - سفارشات 60 مجله 1

 تمدید 115 پاد 131 ايران داک 43 - - - - - -

 جریمه 82 دانلود 71 - - - - - - - -

 رزرو 26 مقاله 162 - - - - - - - -

 عضویت 25 مگيران 40 - - - - - - - -

 تسویه حساب 3 دي او آي 40 - - - - - - - -

 - - امرالد 23 - - - - - - - -

 - - الزوير 20 - - - - - - - -

 جمع 455 جمع 784 جمع 153 جمع 64 جمع 169 جمع 4

 

عیدم آشینايي    مراجعیان و  هیا، نيیاز   اهميت پايگیاه  ،ها کليدواژهتوجه به تنوع  بارساني  اطالع بخش

بيشیترين پيیام رادارد.   هیا   سیاير بخیش   مقايسیه بیا   مشکالت نرم افزاري وسخت افیزاري در  کاربران و

ميیان   هاي بيشیتري داشیته اسیت. در    پيام سه ماه مورد بررسي نيز اولين ماه به طورکلي همچنين در

 شهريور مورد در 55« سيستم» مورد و 88 يک هر« جستجو» و« امانت» هاي عمومي سه واژه کليدواژ

يا مشکالت سخت افزاري  کتابخانه و ماه دارند که ممکن است به دليل عدم آشنايي کاربران با نرم افزار

 بوطه نسبت بیه روزآمیدي و بهبیود ايین سيسیتم در مرکیز      رود تا مسئولين مر مي باشد. در پايان اميد

 توجه ويژه اي مبذول دارند.و کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد رساني  اطالع

 

 و مآخذ منابع

. متیرجم  برخواهید داشیت   آنچیه آينیده در   مرجع ديجيتالي: آنچه گذشته به ما آموخته و(. 1386) ، آلشيازنين .1

 .4(: ص 2و1. )23اطالعات  فناوري مهدي محمدي. علوم و

ارزيییابي خییدمات مرجییع الکترونيکییي در وب سییايت  .(1378غالمرضییا فییدايي عراقییي ) سییبزي پییور، مجيیید و .2

کتابیداري و  فصیلنامه  . يیک طیرح پژوهشیي(    گزارشیي ازپيشیرفت کیار   ) دانشیگاهي دولتیي شیهر تهیران    هاي  هکتابخان

 .119(: 23) 11رساني،  اطالع

 خدمات مرجع ديجيتال. قم: دانشگاه قم، کتابدار.   .(1388غالمي، طاهره ) .3
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  بيوتكنولوژی و كارربد آن اطالعات مركزمعرفی سايت  (1معصومه صالح فر)                                                

 
  مقدمه

پديد آمده شناسي، علوم کامپيوتر و فناوري اطالعات  بيوانفورماتيک علمي است که از تالقي زيست

است. يکي از مهمترين عوامل در توسعه سريع بيوانفورماتيک، دسترسي رايگان و نامحدود به 

معروف  2بيوانفورماتيکي براي کاربران شبکه اينترنت است. مرکز ملي اطالعات زيست فناوري اطالعات

حده آمريکا هاي کتابخانه ملي پزشکي اياالت مت يکي از مراکز و شاخهو  1988در سال  NCBIبه 

شود. اين  هايي نظير آنتره، پالست، پاپ مد، ژن بانک اداره مي باشد. در اين مرکز ابزار و پايگاه داده مي

يک گروه تحقيقاتي چند منظوره شامل دانشمندان علوم  NCBIمرکز در مريلند قرار دارد. در 

شناسان ساختاري،  ها و زيست ها، پزشک دان شناسان مولکولي، رياضيدانان، بيوشيمي کامپيوتر، زيست

اي  ي مسايل پايه هاي رياضي و محاسباتي به م العه باشند. آنها با استفاده از روش مشغول به کار مي

پردازند. اين  بيني ساختار مي ها و پيش بيومديکال در س ح مولکولي از جمله سازمان ژني، آناليز توالي

 گيرد. در دسترس قرار مي www.ncbi.nlm.nih.govپايگاه از طريق آدرس اينترنتي 
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2 - National Center for Biotechnology Information 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 ملی اطالعات بیوتکنولوژیوظایف مرکز 

 برخي از وظايف مورد توجه در مرکز ملي اطالعات بيوتکنولوژي عبارتند از:

 شناسي هاي تحقيقات ژنتيک، بيوشيمي و زيست  سازي داده ايجاد ساختار براي تحليل و رخيره

 مولکولي

 هاي داده در بين جامعه محققين ترويج و شيوع استفاده از اين پايگاه 

 هماهنگ سازي اطالعات با ديگر مراکز مشابه جهاني 

 هاي کليدي ساختاري مولکول –هاي رايانه اي روابط کارکردي  پيشبرد پژوهش در تحليل 

 بیوتکنولوژیمرکز ملی اطالعات  های اطالعاتی و نرم افزارها پایگاه 

هاي  پايگاه GenBankبا نام  DNAهاي  اندازي پايگاه اطالعاتي از توالي افزون بر راه NCBIپايگاه 

 اطالعاتي ديگري به شرح زير ارائه کرده است:

  وراثت مندل در انسان بر روي شبکه اينترنت(OMIM) 

  پايگاه اطالعاتي مدل سازي مولکولي(MMDB) 

  مولکوليبانک اطالعاتي مدل سازي 

 هاي منحصر به فرد ژني انسان مجموعه اي از توالي 

 ژني ژنوم انسان  نقشه 

 کاوشگر تاکسونومي 

 پروژه آناتومي ژنوم سرطان (GGAP) با همکاري موسسه ملي سرطان 

سازد  نيز وجود دارد که کاربران را قادر مي Entrezبه نام  NCBIيک سيستم جستجو و بازيابي در 

ها دست يابند. همچنين تصاويري گرافيکي از  ساختاري، تاکسونومي، نقشه برداري و تواليبه اطالعات 

ها،  توانايي دستيابي به توالي اين پايگاهدهد.  هاي کروموزومي در اختيار کاربران قرار مي ها و نقشه توالي

 ساختارها و منابع وابسته به هم را از دو طريق زير دارا است:

 Pubmed توان به مقاالت مجالت  يک رابط کاربري جستجو در شبکه است که از طريق آن مي

فراهم  MEDLINEميليون عنوان مقاله در  11گوناگون دست پيدا کرد. همچنين امکان دسترسي به 

 شود. مي

 BLAST هاي  يکي ديگر از برنامهNCBI ها و  توان ميزان تشابه توالي است که بوسيله آن مي

ها و خصوصيات ژنتيکي را جستجو کرد. همچنين قادر است تشابه يک توالي را در کل  شناسايي ژن

 ثانيه جستجو و پيدا کرد.  15در کمتر از  DNAپايگاه اطالعاتي 

هاي  هاي جديد و همچنين آرشيوي از پروژه آخرين خبرها از پروژه What’s NEWدر بخش 

 قابل دسترسي است. هاي مربوطه هاي گذشته ايجاد شده که با لينک سال
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ران:                                           بازآموزی كتابدا
   و كتابخاهن مركزیرسانی اطالع مركز اهی راهی ربای تحقق ربانهم                                               (1اطمه هراتیان)ف

 

شده است که کتابداران براي ارائه بهينه سرعت تغيير در ماهيت و بسترهاي اطالعاتي باعث 

تغييرات سريع  خدمات، دانش افزائي و آموزش مداوم را سرلوحه کار قرار دهند. به علت تنوع و

هاي اطالعاتي اغلب خودآموزي و پويايي کتابدارکافي نيست و الزم است طي آموزشهاي کوتاه  محمل

روز آمد بودن دانش کتابداران ارتباط مستقيمي با مدت از تجربيات همديگر و اساتيد فن بهره ببرند. 

دانشگاهي که جامعه هاي  هو رضايت کاربران دارد بويژه درکتابخانها  افزايش بهره وري در کتابخانه

دهد و الزمه برآوردن نيازهاي اطالعاتي  مي مخاطب آن را دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران تشکيل

گاهي حتي قدمي فراتر در راستاي جستجو و بازيابي  اي آنان وآنان اين است که کتابدار پا به پ

 اطالعات مورد نياز آنان بردارند. 

 بازآموزي کتابداران و همگام بودن کتابدار با دانش روز تنها راه پيش رو براي مواجهه با تغييرات

دهد  مي مشهد نشانو کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي رساني  اطالع کارنامه عملکرد مرکز .باشد مي

شناسي به مقوله  مرتبط با علم اطالعات و دانشهاي  که همزمان با سرعت گرفتن تغيير در فناوري

بازآموزي کتابداران اهميت بيشتري داده شده است. پرداختن به روند اين شتاب و تحليل و بررسي 

هره وري، خود موضوع ها در عملکرد کتابدران همچنين رضايت کاربران و افزايش ب تاثير آموزش

 گنجد.  پژوهشي است که در اين مختصر نمي

شود ولي  مي سنجي و انعکاس نيازهاي آموزشي کتابداران به بخش آموزش در طول سال انجامنياز

بخش آموزش و ارتباطات عمده آموزشهاي کتابداران را براي تابستان که ترم تحصيلي تمام شده و 

د تا با نشو مي باشد، متمرکز مي نجام آن در طول سال تحصيلي دشوارهايي که ا کتابداران به فعاليت

اي را به جامعه مخاطبان ارئه  هاي جديد خدمات ارزنده شروع سال تحصيلي کتابداران با کسب مهارت

ها در تابستان  و کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد، تمرکز آموزشرساني  اطالع نمايند. در مرکز

گيرد بلکه  يست که در طول سال تحصيلي هيچ گونه آموزشي در برنامه کاري قرار نميبه اين معني ن

ئه خدمات در روند ادربازه زماني باشد که تداخل کمتري به لحاظ ارها  شود تمرکز بازآموزي تالش مي

عنوان کارگاه آموزشي به  12کتابداران در  1393براي مثال در طول سال  .کار اين مرکز صورت پذيرد

ها  هاي مربوط به انتقال مهارت جلسه به صورت رسمي شرکت داشتند )آمار رکر شده آموزش 30مدت 

دهد( که عمده آن در تابستان انجام گرفته  و تجربيات همکاران به صورت غير رسمي را پوشش نمي

که  نيز آموزش کتابداران را به جد پيگير است 1394است.بخش آموزش و ارتباطات اين مرکز در سال 

  هاي بعدي گزارش مفصل آن ارئه خواهد شد. در شماره
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