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 میزان استفاده ازسامانه چت مرکزاطالع رسانی وکتابخانه مرکزي

 )93-94(سه ماه اول سال تحصیلی 

هدف این گزارش ارائه عملکرد چت در طول سـه  رسما فعال گردید. 93درهفده شهریور مرکزيسامانه چت  

ازآنجا که دراین نرم افزارارائه گزارش آماري برپایه سـال ومـاه مـیالدي مـی     سال تحصیلی می باشد.ماه اول 

 درصد ومیانگین آن نیز بـه دسـت آمـد   ، آمارهرماه به تفکیک محاسبه  و شدن یتهیه گزارش تعی شیوه باشد

  مشخص گردید: روش انجام کاربه شرح ذیل این  جدول نتایج آن تدوین گردید. 8ودرقالب 

:شد براین اساس تنظیم ي آمار نتایج الف . ماه هاي مورد نظربا برابرهاي میالدي تطبیق داده شدوکل    

  (سه ماه)دسامبر7ر تا بسپتام 8 :آذر 16 -شهریور 17 .1

  اکتبر 8تا  پتامبرس 8 : 16/7 - 6/ 17. 2

نوامبر 7اکتبرتا  9 : 8/ 16 - 7/ 17. 3  

  دسامبر 7نوامبر تا  8 :9/  16 -/ 17/8. 4

  ماه کسرگردید روزهاي ازکلهر ماه استخراج و ب. تمام روزهاي تعطیل 

  وبراساس آن جستجوصورت گرفت تعیینج. براي هربخش کلید واژه هاي مرتبط با آن 

   کل پیام هابراساس ماه وتاریخ مورد نظرمحاسبه گردید ،برپایه کلیدواژه به صورت دستید. پس ازجستجو 

  چکیده

مهر) می باشد  16 -شهریور 17پیام متعلق به ماه اول(   370ماه موردبررسی3پیام درمدت  866مجموع از

، کتابخانه آذر) بیشترین فراوانی را دارد . ازمیان بخش هاي  –آبان وآبان  -که درمقایسه بادوماه بعدي ( مهر

 455وپس ازآن بخش امانت وسفارش با.داردرا  پیام ها حداکثرمورد درطول سه ماه   784اطالع رسانی با 

   .به خوداختصاص داده استبیشترین آمارراپیام  206با» پایگاه ها«مورد قراردارند. ازکلیدواژها  169و

  93 - 94سه ماه اول سال تحصیلی رآمارچت د  

 866درمجموع . نشان می دهد تحصیلی رادرسه ماه اول سال صورت کلی کتابخانه رابه آمارچت جدول ذیل 

تعداد پیام ها وموضوعات درشهریور تا  ت.موضوع ثبت شده اس 285پیام ازطرف کتابداردر  832 کاربر وپیام 

  نیمه اول مهردرمقایسه با دوماه دیگر بیشتر می باشدوماه دوم وسوم به ترتیب در مرتبه بعد قراردارند.

 آذر) -( شهریور تاریخ پیام کاربر  درصد  میانگین کتابدار پیام  درصد  میانگین موضوع  درصد

 )6/ 17 -/16/7(   مهر -شهریور   370  74/42  17 364  75/43  17 124  79/46

 )17/7 -/16/8(       آبان -مهر   258  79/29  14 225  04/27  13 63  77/23

  )17/8-/16/9(        آذر -آبان   238  47/27  10 243  20/29  11 78  43/29

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

 1آمار کلی: جدول
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  بخش امانت

» بخش امانت«کلیدواژه تنظیم شده است . مرتبطهاي ه دردوجدول باکلید واژ گزارش آماري بخش امانت   

به ترتیب در مرحله بعدي  82و115 با » جریمه« و تمدید« ژهبیشترین نتایج وکلیدوا درمجموعپیام  158 با

   مورد دارد. 3تسویه حساب درکل نیز قراردارند.

بیشترین  به ترتیبمورد  23با  » تمدید« و 30» امانت کتاب«،  64، » بخش امانت«ماه اول کلید واژه  در   

به ترتیـب   پیام 30با »جریمه «و38» تمدید«،  60» بخش امانت«کلیدواژه دومین ماه دررا داشته اند.  مورد

پیـام   34بـا » بخـش امانـت  «پیـام وکلیـدواژه    48با»جریمه«و 54با » تمدید«واژه ودرماه سوم آماربیشترین 

 60و 64با »بخش امانت « به لحاظ مقایسه پیام ها در طول سه ماه، کلید واژه  .بیشترین موارد رادارا بوده اند

  پیام درآبان میان ماه هاي مذکور بزرگترین رقم را داشته اند. 54با»تمدید «مورددر دوماه اول و

  مورد می باشد.  181و درماه سوم  141 ه، دردومین ما 133تعدا دکل پیام هاي هرماه به تفکیک درشهریور 

  آبان ماه درمقایسه با دوماه دیگر بیشترین پیام را داشته است. 

  تاریخ بخش امانت   درصد امانت کتاب  درصد  تمدید  درصد تسویه حساب  جمع

 مهر -شهریور 64 50/40 30  21/65 23 20 3  120

 آبان -مهر 60 38 0 0 38 33 0  98

 آذر – آبان 34 51/21 16 78/34 54 47 0  104

 مجموع 158 0100/0 46 0100/0 115 0100/0 3  -

   2: جدول بخش امانت

 

  تاریخ جریمه درصد رزرو  درصد  عضویت  درصد  جمع ماهیانه

 مهر -شهریور 4 87/4 4  38/15 5  20  13

 آبان -مهر 30 60/36 0  0 13  52  43

 آذر – آبان 48 53/58 22  61/48 7  28  77

 مجموع 82 0100/0 26  0100/0 25  0100/0  455

  2-2بخش امانت: جدول
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  بخش اطالع رسانی 

داشته  فراوانی  را به ترتیب131» پاد« و162» مقاله« ،  206»پایگاه ها«بخش اطالع رسانی با کلید واژه  

 23»امرالد«،  40» دي اوآي«،  40»مگیران« ،71» دانلود« ،91»اطالع رسانیبخش «کلید واژه  اند.

   .استرا درمجموع داشته  آمارپیام کمترین  20با» الزویر«و

 بیشـترین پیـام رادارنـد    44»پـاد «واژه، 55 »دانلـود «،  57»مقالـه «،  103» پایگاه هـا «کلیدواژه شهریور در

مقاله «. ماه دوم به خود اختصاص داده اندپیام کمترین مورد را  2با  »دي او آي «و12»الزویر«،  23»امرالد«

حـداقل  مـورد   3با»دانلود«پیام و 20با »مگیران« و 38با »دي اوآي«و  52با » پایگاه ها«و  73 »پاد«،  81»

 14»پـاد  «و پیـام رابـه ترتیـب داشـته انـد     24 »مقالـه «، و51»پایگاه ها«ماه کلید واژه  آبان. در پیام را دارد

   کمترین مورد را داشته اند. پیام 8هریک با  »الزویر«و»مگیران«و13 »دانلود«و

پیام به ترتیـب  150و 298مهر و آبان با، مورد بیشترین  336شهریوربا  فراوانی پیام ها درهرماه،جمع از نظر 

 81بـا   »مقاله ها«ماه دوم وسوم به ، »پایگاه ها«مورد متعلق به  103می باشند. بیشترین واژه در شهریور با 

  .می باشد 24و

  

  تاریخ  ب. اطالع رسانی  درصد پایگاه ها  درصد پاد  درصد  دانلود   درصد  جمع

         مهر -شهریور  28  76/30 103 50 44 58/33 55 48/77  230

              آبان -مهر  31  34 52 24/25 73 72/55 3 22/4  159

              آذر – آبان  32  16/35 51 75/24 14 68/10 13 30/18  110

 مجموع  91  0100/0 206 0100/0 131 0100/0 71 0100/0  -

  3- 1جدول  :بخش اطالع رسانی

  تاریخ  مقاله  درصد  مگیران درصد  دي او آي  درصد امرالد  درصد  الزویر  درصد  جمع

         مهر -شهریور  57  18/35 12 30 2 5 23 100 12 60  106

              آبان -مهر  81  50 20 50 38 95 0 0 0 0  139

              آذر – آبان  24  15 8 20 0 0 0 0 8 40  40

 مجموع 162 0100/0 40 0100/0 40 0100/0 23 0100/0 20 0100/0  784

3-2جدول  بخش اطالع رسانی:  

مرجع  -بخش پایان نامه   

به ترتیب اول تاسوم از نظر  18»سی دي«و 43 »ایران داك«و  92»پایان نامه«دراین بخش باکلید واژه  

 18 »سی دي«، 35»پایان نامه «شهریور در .داشته است پیام  64درمجموع »بخش مرجع«نیز تعدادپیام و

فراوانی راداشته  بیشترینمورد  22 با »ایان نامهپ«پیام به ترتیب داشته است ودر ماه دوم  12 »ایران داك«و
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پایان نامه «کلید واژه  نیز درماه سومبدون پیام بوده است. »  سی دي«و کلید واژه  8»ایران داك «  است و

از نظر مقایسه تعداد پیا م ها درسه ماه میان را دارا هستند.  پیام 18 »سی دي«و 23 »ایران داك« ، 35» 

تعدادکل موارد بخش . داردام را مورد بیشترین پی35درماه اول وسوم هریک با» پایان نامه«موضوعات ، واژه 

  پیام می باشد. 58و آبان  30، مهر65پایان نامه درشهریور

 36دربخش مرجع آبان با.کمترین پیام راداردمورد 2باو ماه مهردرشهریور 26پیام درآبان ، 36 بخش مرجع

  دارا می باشد.موردبزرگ ترین رقم را 

  

  تاریخ  پایان نامه درصد  سی دي  درصد ایران داك  درصد  جمع  مرجع  درصد

 مهر -شهریور 35 38 18 100 12 27/ 90  65 26 62/40

 آبان -مهر 22 91/23 0 0 8 60/18  30 2 12/3

 آذر – آبان 35 38 0 0 23 48/53  58 36 25/56

 مجموع 92 0100/0 18 0100/0 43 0100/0  153 64 0100/0

  4مرجع: جدول –بخش پایان نامه ها 

نشریات  -  سفارشاتبخش   

 این بخشمی باشند.در به ترتیب 60 »سفارشات«و »109سفارش  «کلید واژه در مجموع دربخش سفارشات  

پیـام  48 »سفارشـات «و 75 »سـفارش «ودر ماه دوم  به ترتیب12 »سفارشات«و34 »سفارش«با واژه ماه اول

کـل مـواردبخش سـفارش در     پیام درمهرماه بیشـترین مـورد رادارد.   75با»  سفارش«واژه  .رادارا می باشند

 درطـول سـه مـاه پیـام دارد.     مورد1 »مجله«و» نشریات  «نشریات واژه  دربخشاست  123، مهر46شهریور

  .مورد می باشد 4تعداد پیام دربخش نشریات 

  

  تاریخ  سفارش درصد  سفارشات  درصد  جمع نشریات  درصد  مجله  درصد  جمع

 مهر -شهریور 34 20/31 12 20  46 3 100 0 0  3

 آبان -مهر 75 80/68 48 80  123 0 0 0 0  0

 آذر – آبان 0 0 0 0  0 0 0 1 100  1

 مجموع 109 0100/0 60 0100/0  169 3 0100/0 1 0100/0  4

5نشریات : جدول  - بخش سفارشات   
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  کلید واژه هاي عمومی

، عمـومی   نیسـتند از آنجا که به قسـمت خاصـی مربـوط    » جستجو« ، » رسانیاطالع «، » امانت« واژه هاي 

« و 195» امانـت « ،  199» جسـتجو «اند ونتایج آن درجدول زیر آمده اسـت. کلیـد واژه    درنظر گرفته شده

پیام  رادارا می باشد.  114 »اطالع رسانی«به ترتیب بیشترین مورد را دارند.  درمچموع پیام 145با » سیستم

پیام  28 »اطالع رسانی«ه ترتیب می باشند وب مورد 55»سیستم «،   88هریک  »امانت وجستجو«درشهریور

بـه ترتیـب    پیام36با»اطالع رسانی «و 51»امانت «،  58 »جستجو«رابه خود اختصاص داده است.درماه دوم 

 53با »جستجو«و  56 »امانت«،  82 »سیستم«مورد کمترین آماررا نشان می دهد.درآبان   8با »سیستم «و

  .نتیجه به ترتیب می باشند

  

  تاریخ امانت  درصد سیستم  درصد  اطالع رسانی  درصد  جستجو  رصد

 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

  6:واژه هاي عمومی: جدول

 آمارچت هر بخش برپایه کلیدواژه هاي مرتبط 

   جدول ذیل آمار بخش هاي امانت ، اطالع رسانی، پایان نامه ها ، مرجع ، سفارش  ونشریات را با کلید 

  دهد آذر) نشان می 17  -شهریور 17واژه هاي مرتبط د رطول سه ماه ( 

  امانت .ب  پیام  ب. اطالع رسانی  پیام  ب. پایان نامه  پیام  مرجع  پیام  شسفار  پیام  نشریات  پیام

 بخش امانت 158 اطالع رسانی ب.  91  پایان نامه 92  مرجع  64 سفارش  109  نشریات 3

 امانت کتاب 46 پایگاه ها  206  سی دي 18  -  - سفارشات  60  مجله 1

 تمدید 115 پاد  131  ایران داك 43  -  - -  -  - -

 جریمه 82 دانلود  71  - -  -  - -  -  - -

  رزرو  26 مقاله  162  - -  -  - -  -  - -

  عضویت  25 مگیران  40  - -  -  - -  -  - -

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

  -  - امرالد  23  - -  -  - -  -  - -

  -  -  الزویر  20  - -  -  - -  -  - -

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

7جدول کلیدواژه ها:  
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وماه بخش تفکیک به ها پیام میزان  

کلید واژه هاي بخش هاي مختلف  . جمعمی دهددرماه نشان  را فراوانی هربخشزیر جدول

  درهرماه ونیزحاصل جمع آن مشخص شده است.

  تاریخ امانت .ب  ب. اطالع رسانی ب. پایان  نامه ها  ب. مرجع  ب. سفارش   ب.نشریات

 مهر -شهریور 133 336 65 26 46 3

 آبان -مهر 141 298 30 2 123 0

 آذر  - آبان 181 150 58 36 0 1

 مجموع 455 784 153 64 169 4

8 پیام ها به تفکیک ماه: جدول  

  نتیجه

مهر) می باشـد   16 -شهریور 17 (ماه اولمتعلق به  پیام  370ماه موردبررسی3پیام درمدت  866درمجموع 

آذر) بیشترین فراوانـی را دارد . ازمیـان بخـش هـاي مـورد       –آبان وآبان  -( مهرکه درمقایسه بادوماه بعدي 

 ، 153، پایـان نامـه    169، سفارشـات   455امانـت  بـا   در مقایسـه  مورد 784بررسی ، بخش اطالع رسانی با 

پراکنـدگی   به لحـاظ  پیام ها آمار. داردپیام درطول سه ماه  بیشترین موارد را  3وبخش نشریات با 64مرجع 

، 65، 336مهر(-شهریوردرو نشریات رسانی ، پایان نامه ها ها متفاوت است. بخش اطالع  میان بخش درهرماه

بیشترین پیام رادرمقایسـه بـا   پیام)  123مورد)، سفارش ماه دوم ( 36، 181آذر( –) ، امانت  ومرجع آبان  3

نیز واژه ازنظر تعداد پیام در مقایسه باسایربخش ها  هربخش  درکلید واژه هابادررابطه  دوماه دیگر داشته اند.

بخـش  «وپس ازآن کلیـد واژه   بیشترین فراوانی راداشته استازبخش  اطالع رسانی  مورد 206با» پایگاه ها«

درداخل هربخش درمیان کلید واژهاي مـرتبط ،   پیام به ترتیب قرار دارند.109و 158با » سفارش «و» امانت

پیـام رادارد ودرامانـت نیـز     71 »دانلـود «،  131» پـاد «،  162بـا » مقاله«چنین واژه بخش اطالع رسانی هم

موردبه ترتیب بیشترین فراوانی را دارند. درقسمت پایان نامـه  46و  115،82با» امانت«، » جریمه«،» تمدید«

کلیدواژه هاي عمومی درمیان را دارند. بیشترین پیام مورد 43با » ایران داك«و 92با» پایان نامه ها« ها واژه 

مورددرمجموع بیشترین فراوانی را به خوداختصاص داده است. بخـش اطـالع رسـانی     199با» جستجو«واژه 

نـرم افـزاري   ،اهمیت پایگاه ها ، نیازمراجعان وعدم آشـنایی کـاربران ومشـکالت    ها ه کلیدواژ باتوجه به تنوع

 نیـز  درمیان سه مـاه مـورد بررسـی   همچنین ارد بیشترین پیام رادوسخت افزاري درمقایسه باسایر بخش ها 

» امانـت «واژه سـه درمیـان کلیـدواژ هـاي عمـومی     اولین ماه به طورکلی پیام هاي بیشـتري داشـته اسـت.    

ممکن است به دلیل عـدم آشـنایی    دارند که درشهریورماه مورد 55» سیستم«و مورد 88هریک »جستجو«و

  باشد. سخت افزاريویا مشکالت  نرم افزارکتابخانهکاربران با 

  صدیقی




