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مقدمهمقدمه
علوم پرديس  کتابخانه   مجموعه 
ادبيات و  علوم  دانشکده  در   سابقه 
و عالي  دارالمعلمين  آن  از  قبل   و 
که دارد  دارالفنون  مدرسه   پيشتر 
شدن منتقل  با   1334 سال   در 
به کتابخانه  کنوني  ساختمان   در 
نمود آغاز  را  خود  کار  مستقل  طور 

کتابخانه يک  شامل  کتابخانه   اين 
مربع متر  مساحت 1580  با   مرکزی 
پرديس، ساختمان  سوم  طبقه    در 
با مساحت 120متر  کتابخانه رياضی 
 مربع در طبقه سوم دانشکده رياضی و
 کتابخانه دانشکده فيزيک با مساحت
 136 متر مربع در طبقه همکف دانشکده
دارد قرار  شمالی  کارگر  در  فيزيک 

 اين کتابخانه 3 بار در سطح  دانشگاه
در نمونه  کتابخانه  عنوان  به   تهران  
1397 و   1378 و   1375  سالهاي 
مجموعه ای با  و  است  شده   انتخاب 

از يکی  نسخه،   117000 بر   بالغ 
حوزه های در  کتابخانه ها  ترين   غنی 
رياضي فيزيک،  شيمي،   موضوعي: 
زيست شناسي، کامپيوتر،  علوم   و 
شود مي  بيوتکنولوژي  و  زمين شناسي 

 تعداد کارکنان کتابخانه 12 نفر مي باشد،
 که از اين تعداد 8 نفر کارشناس ارشد
کتابداري، کارشناس  نفر   2  کتابداري، 
مي باشد کتابداري  ديپلم  فوق  نفر   2

 کليه مخازن کتابها و مجالت کتابخانه
بندي رده  سيستم  با  و  باز  صورت   به 
است استفاده  قابل  کنگره  کتابخانه 
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بخش سفارشات

نيازهای براساس  کتابخانه  منابع  روزآمدکردن  و  غنی سازی  بخش  اين   هدف 
پژوهشی و آموزشی اعضای کتابخانه می باشد

 سفارش، خريد، اهدا و مبادله ی منابع کتابخانه از وظايف اصلی  بخش سفارشات
کتابخانه می باشد

خدمات
دريافت تقاضای سفارش کتاب    
انتخاب منابع از طريق تهيه فهرست های موضوعی از ناشران معتبر  
ارسال ليست به نمايندگان دانشکده ها در شورای اجرايی کتابخانه  
 سفارش و خريد کتاب از طريق نمايشگاه های بين المللی و تخصصی يا کارگزاران تهيه  

کتاب
 اهدای کتاب  به کتابخانه های دانشگاه های مناطق محروم کشور يا کتابخانه های درخواست  

کننده
 ثبت مشخصات کتابشناختی منابع در دفتر کتابخانه و ممهور کردن و انجام امور مالی و  

اداری فاکتور منابع
انجام امور مربوط به صحافی منابع  
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بخش سازماندهی منابع
جستجو، قابليت  منابع  اينکه  برای  کتابخانه  قفسه  به  منابع  ارسال  از   پيش 
 دسترس پذيری و امانت پيدا کنند الزم است فرايندهايی روی آنها صورت گيرد
 که اين فرايندها شامل سازماندهی و آماده  سازی می شود که در بخش سازماندهی

منابع انجام می گيرد

خدمات    
فهرست نويسی و رده  بندی کتاب ها  
مستندسازی موضوعات  
مستندسازی اسامی مشاهير و مولفان  
نمايه  سازی پايان  نامه  ها  
کتابخانه های   جامع  سيستم  و  کتابخانه  افزارهای  نرم   در  منابع  کتابشناختی  اطالعات   ورود 

دانشگاه تهران
آماده  سازی فنی منابع- شامل چاپ کارت امانت و نصب برچسب عطف و بارکد  
مديريت پايگاه های داده در نرم  افزار کتابخانه  
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بخش امانت
 فعاليتهای کتابخانه در جهت رفع نيازهای کاربران آن می باشد و شاخص ترين 
 محل تبلور آن بخش امانت است. مخزن کتابخانه مرکزی پرديس علوم با موجودی
 بيش از 117000 نسخه منبع که بيشتر آنها به صورت قفسه باز در دسترس

کاربران می باشد
خدمات

جامع سيستم  از  استفاده  با  امانت   بخش 
نرم افزار تهران،  دانشگاه   کتابخانه های 
متخصص نيروی  کمک  و   کتابخانه ای 
کتابدار به ارائه خدمات زير مشغول می باشد
عضويت  
            امانت و بازگشت کتاب  
رزرو کتاب  
تسويه حساب  
تکثير منابع  
امانت بين کتابخانه  ای  
 آموزش و کمک به کاربران جهت جستجو  

و بازيابی منابع

   

جامعه استفاده کننده از خدمات بخش امانت
اعضای هيأت علمي دانشگاه تهران

دانشجويان کلّيه مقاطع تحصيلي دانشگاه  تهران 

کارکنان دانشگاه تهران- رسمي يا پيماني
افراد بازنشسته دانشگاه تهران 

شرایط امانت
به دانشجويی”  “کارت  ارائه  با  فقط  کتاب   امانت 
 شخص صاحب کارت امکان پذير است و تمديد
 کتابها “توسط خود اعضاء” و از طريق مراجعه و يا

تماس تلفنی با ميز امانت امکان پذير است
امانت پرينت بازگشت کتابها در برگه های   تاريخ 

شده قابل مشاهده است
 جريمه ديرکرد کتابها به ازای هر روز 500 ريال
 می باشد. تاخير از روز سوم به بعد با قيمت 1000

ريال محاسبه می گردد
کتابهای رزرو شده” قابل تمديد” نمی باشد

بخش منابع  از  توانند  می  )آزاد(  مراجعان   ساير 
 امانت در محل کتابخانه مطابق آيين نامه استفاده

نمايند
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بخش امانت ادامه 

 تعداد منابع و مدت زمان امانت

اعضاي هیات علمي دانشگاه اعضاي هیات علمي دانشگاه 1111 جلد جلد    
به مدت به مدت 44 هفته هفته

کتابخانه پرديس علوم: 5 جلد
کتابخانه مرکزی دانشگاه: 3 جلد

امانت بين کتابخانه اي: 3 جلد 
  دانشجویان دوره دکتري  تخصصيدانشجویان دوره دکتري  تخصصي1010جلدجلد   

به مدت به مدت 44 هفته هفته
کتابخانه پرديس علوم: 5 جلد

کتابخانه مرکزی دانشگاه: 3 جلد
امانت بين کتابخانه اي: 2 جلد 

  دانشجویان کارشناسي ارشد و دانشجویاندانشجویان کارشناسي ارشد و دانشجویان  
  سال پنجم به باال دکتري تخصصي پیوستهسال پنجم به باال دکتري تخصصي پیوسته

بیوتکنولوژي بیوتکنولوژي 99 جلد به مدت  جلد به مدت 33 هفته هفته
کتابخانه پرديس علوم: 5 جلد

کتابخانه مرکزی دانشگاه: 2 جلد
 امانت بين کتابخانه اي: 2 جلد 

  دانشجویان دوره کارشناسي دانشجویان چهار سالدانشجویان دوره کارشناسي دانشجویان چهار سال
  اول رشته بیوتکنولوژي اول رشته بیوتکنولوژي 77 جلد به مدت  جلد به مدت 22 هفته هفته

کتابخانه پرديس علوم: 3 جلد
کتابخانه مرکزی دانشگاه: 2 جلد

امانت بين کتابخانه اي: 2 جلد 
و   پیماني  )رسمي،  تهران  دانشگاه  وکارکنان  پیماني  )رسمي،  تهران  دانشگاه    کارکنان 

قراردادي( قراردادي( 88 جلد به مدت  جلد به مدت 22 هفته هفته
کتابخانه پرديس علوم: 3 جلد

کتابخانه مرکزی دانشگاه: 3 جلد
امانت بين کتابخانه اي: 2 جلد 

به موظف  علمي  هیات   بازنشستگان 

با سال  هر  انقضاي  در   تسويه حساب 

مي باشند مراجعه  محل  كتابخانه هاي 

 كاركنان بازنشسته هر سال موظف به تسويه

حساب با كتابخانه هاي محل مراجعه مي باشند
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بخش چکیده نامه های شیمی

 مجموعه بزرگی را شامل مي شود که در نوع خود مجموعه منحصر به فردي
  در رشته شيمی است. موجودی چکيده ها در اين تاالر شامل محدوده سالهای

1907-1989  و 1994-1997 می باشد

 خدمات 
 آموزش نحوه جستجو و بازيابی مداخل چکيده ها توسط کتابدار به صورت فردی يا  

 گروهی
تکثير مداخل مورد نياز مراجعه کننده
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بخش منابع الکترونیکی: کاوش
 سابقه بخش اطالع رسانی اين کتابخانه به سال 1368 با خريد بانک های اطالعاتی

Life Science و Math Science  
 بر روی لوح فشرده شروع شد و اکنون با مجموعه ای غنی از پايگاه های اطالعاتی
کتابخانه از  کننده  استفاده  علمی  جامعه  اطالعاتی  نيازهای  برآوردن  در   سعی 

پرديس را دارد

منابع اطالع رساني موجود
کتابهای   عنوان   22000 استنادي،  نمايه نامه هاي  چکيده نامه ها،  اطالعاتي   بانکهاي 
 الکترونيکی و 28000 عنوان مجالت الکترونيکی تمام متن،  شبکه هاي مورد اشتراک دانشگاه

تهران
 بانک نرم افزارهاي علمي- کاربردي: شامل نرم افزارهاي، علمي، کمک آموزشي، کتابهاي  

درسي و ... مي باشد

 خدمات             
راهنمايي و آموزش استفاده از منابع الکترونيکی به طور خاص  
تهيه راهنماها، دستنامه ها و بسته های آموزشی در ارتباط با پايگاه های الکترونيکی  
 خدمات امانت و کپي مجاز از منابع الکترونيکي موجود در بانک نرم افزار  
 معرفي و اطالع رساني سامانه هاي مرتبط و مفيد در شبکه هاي ارتباطی به اعضا  
مديريت کانال تلگرام و اينستاگرام کتابخانه  
خدمات مکان يابي و دسترسي  
خدمات کارگاه های آموزشی کتابخانه  

8



بخش نشریات چاپی
 کتابخانه پرديس علوم با مجموعه ای بالغ بر1000 عنوان نشريه گذشته نگر، يکی
با  از آرشيوهای غنی در زمينه  علوم پايه کشور به شمار می آيد. اين مجموعه 

استفاده از سيستم رده بندی کنگره و بصورت قفسه باز نگهداری می شود

خدمات

جستجوی اطالعات مقاله  شناختی  
راهنمايی مراجعان در بازيابی مقاالت موجود   

تهيه کپی از مقاالت  
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بخش مرجع
 شامل منابع مرجع فارسی و التين )عمومی و تخصصی(  است. اين منابع به امانت
 داده نمی  شوند و مراجعان می  توانند از منابع آن در محل کتابخانه استفاده کنند

و در صورت نياز از منابع مرجع با هماهنگی بخش امانت، کپی تهيه نمايند
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بخش پایان نامه ها
 پايان نامه های انگليسی و فارسی دانشجويان تحصيالت تکميلی )ارشد و دکتری(

پرديس علوم در اين بخش نگهداری می شود
پايان نامه های رشته  فيزيک در کتابخانه دانشکده  فيزيک نگهداری می شوند 

خدمات
نمايه سازی پايان نامه ها  
پاسخگويی به مراجعان حضوری  
پاسخگويی مراجعان غيرحضوری- از طريق تلفن و پست الکترونيک  
جستجوی موضوعات درخواستی در پايگاه کتابشناختی پايان نامه  
به روزرسانی و اصالح اطالعات پايان نامه های موجود در نرم افزار  
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کارگاه های آموزشی
بر تاکيد  با  الکترونيکی  پايگاههای  و  منابع   آموزش جستجوی تخصصی در 

  منابع الکترونيکی دانشگاهی
 آشنايی با پايگاه های استنادی )آی. اس. آی( و اسکوپوس و نحوه جستجو در

آنها
آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه

آموزش استفاده از منابع چاپی
آموزش نرم افزارجامع مديريت استناد

   آموزش نرم افزار مديريت مقاالت
 مهارت های نگارش پايان نامه با استفاده از نرم افزار ورد با تکيه بر استاندارد

پايان نامه نويسی جديد
آموزش مقاله نويسی توسط اعضای هيئت علمی پرديس علوم

Chemical Abs
 End note 

Mendeley
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شماره تماس و راه های ارتباطی با کتابخانه پردیس علوم

بخش مدیریت:                                   66495290 - 61112616
بخش فهرستنویسی و سفارشات:       66495290 - 61112616
بخش پایان نامه ها:                                                   61113633
بخش امانت:                                                            61113634
بخش کاوش:                                                           61113635
کتابخانه ریاضی:                                                      61112627
کتابخانه فیزیک:                                                     61118613

  www.science.ut.ac.ir/web/sclib وب سایت کتابخانه

  @ScienceLibrarynews

/Sclibrary.teh
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