
  )برای چهارمین بار(انتخاب کتابخانه پردیس علوم به عنوان کتابخانه نمونه 

 در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 

سها   ادبیات و قبل از آن دارالمعلمین عالی و پیشتر مدرسهه دارالنوهون داردد در    و   های علوم مجموعه کتابخانه پردیس علوم، سابقه در دانشکده
جا و تحه  عوهوان دانشاهرای عهالی بهه        با انتقا  مجموعه کتابخانه مدرسه دارالنوون )که در آن زمان با دانشکده ادبیات به صورت یک 3131

پرداختود( کار خود را آغاز نمودد از آن زمان تاکوون تحوالت بایاری در این کتابخانه صورت گرفته کهه قاهم  عمهده آن بهه سها        فعالی  می
گرددد در این تاریخ، ساختمان کوونی پردیس علوم افتتاح و کتابخانه نیز به طبقه سوم ایهن سهاختمان واقهر در پهردیس مرکهزی       باز می 3111

ن دانشگاه تهران موتقل گردیدد اکوون مجموعه موابر اطالعاتی کتابخانه بالغ بر صد هزار ناخه شامل کتها  اهاپی و الکترونیکهی، نشهریه، پایها     
فشرده می باشدد مجموعه پایه و تخصصی حوزه علوم فیزیک پس از احداث آن دانشهکده بهه کتابخانهه واقهر در سهاختمان دانشهکده       نامه، لوح 
د مجموعه تخصصی حوزه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نیز در کتابخانه واقر در طبقهه سهوم دانشهکده ریاضهی، آمهار و علهوم       موتقل شد فیزیک

 دشود می نگهداریکامپیوتر 

 نفر متخصص کتابدار است که اسامی آنها به شرح زیر: 21نیروی انسانی این کتابخانه شامل 

پور، پروین پوراحمد، فاطمه باقری، رزا متین سرشتی، مرجان مغربی، ناهید جعفرری، فهیمره ناخردا،     حسین ها: مژگان ملک خانم
 نژاد، عبدالحسین بختیاریبهاره فهیمی، مهناز اسالمی و آقایان: علی لفطه، ماجد خلیل 

 -(، موهابر دیهداری  Chemical abstractsههای شهیمی )   نامهه  نامه، مجله، اکیهده  این کتابخانه با سازماندهی انواع موابر از جمله کتا ، پایان
هها و مراکهز اسهواد،     نهه پردازد و جه  اشتراک موابر با دیگهر کتابخا   های مختلف می های الکترونیکی به ارائه خدمات در بخش شویداری و کتا 

در طهرح ملهی   همکهاری بها اوهد کتابخانهه دانشهگاهی        نامه  های این کتابخانه بوده و عالوه بر تناهم ای همواره جزو برنامه بین کتابخانه  همکاری
 اشتراک موابر )طرح امین( نیز عضوی  داردد

ههای   ههای آموزشهی مهی نمایهدو آمهوزش جاهتجو در پایگهاه        گزاری کارگهاه های نوین آموزش سواد اطالعاتی اقدام به بر ایوک کتابخانه با برنامه
ههای شهیمی،    نامهه  ، آمهوزش اسهتناده از اکیهده   EndNoteافهزار   ، آمهوزش نهرم  Mendeleyافزار مدیری  استواددهی  تخصصی، آموزش نرم

 آنهاس د  نویای از جمله و آموزش مقاله  Wordافزار نامه با استناده از نرم های نگارش پایان مهارت

 


