
                    
 

 
١

 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ١٣٩٥           سال

 

 

 رساني و كتابخانه مركزي مركز اطالع ٣-٢-٢

 

 مرتبط با منابع اطالعاتي اطالعات :١-٣-٢-٢ جدول

 اطالعات عنوان

 ٤ هاي مجازي داخلی هاي اطالعاتی و کتابخانه تعداد بانک

 دسترسی ٢٠٠ هاي مجازي خارجی هاي اطالعاتی و کتابخانه تعداد بانک

 عناوین پایگاه اطالعاتی فعال
Elsevier, 

ISI,Scopus,ACS,AIP,APS,ASME,ASCE,ACM,Oxford,Cabi,Wile

y,Springer,Esco,Emerald,ProQuest......, 

 

 ر فارسیيک فارسی و غيهای دانشگاه به تفک های موجود در کتابخانه تعداد نشريه :٢-٣-٢-٢ جدول

 فارسی/ غير فارسی

 تعداد نشريه
 غير فارسی فارسی

 ٢٤١٤ ١٢٦٣ هاي دانشگاه تابخانههاي موجود در ک تعداد نشریه

 

 های دانشگاه ها در کتابخانه کتابتعداد  :٣-٣-٢-٢ جدول

 زبان/ نوع

 تعداد کتاب

 غير فارسی فارسی

 الکترونيکی چاپی الکترونيکی چاپی

 ٧٢٢١٠٠ ٩٤٧٧٤ ٩٦٥ ١٨٦٩٨٥ تعداد کتاب بر اساس عنوان

 ٧٢٢١٠٠ ١٢٨٠٢٠ ٩٦٥ ٣٩١١٤٠ تعداد کتاب بر اساس نسخه
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 انيدر دسترس دانشگاه یکيو الکترون یچاپ یتعداد منابع اطالعات :٤-٣-٢-٢ جدول

 تعداد عنوان

 ٢٨٢٢٠١٢ انیدر دسترس دانشگاه یکیو الکترون یچاپ یتعداد منابع اطالعات

 

 

 

 ر فارسیيک فارسی و غيبه تفک د کتابهای موجود در کتابخانه مرکزیتعدا :٥-٣-٢-٢ جدول

 فارسی فارسی/ غير

 تعداد نشريه
 غير فارسی فارسی

 ٨٠٦ ٧١٦٠ مرکزي  موجود در کتابخانه کتابهايتعداد 
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 اطالعات مرتبط با بخش امانت براي اعضای خارج دانشگاه :٦-٣-٢-٢ دولج

 

 مبدأ مراجعه
 تعداد

 منابع امانت داده شده 

 ١٦٠ دانشگاه علوم پزشكي

١طرح امين  ٤٠ 

 ١١٠ ساير

 

 
 

 های مختلف ت های انجام گرفته به تفكيك بخشفعالي: ٧-٣-٢-٢جدول 

 /مبلغ تعداد فعالیت بخش 

 امانت

(تعداد دفعات  اعضا

 امانت)

 ١٥٨٠ هيات علمی

 ٣٠٠٠ کارمند

 دانشجو

 ٥٤٠٠٠ کارشناسی

 ٣٢٥٠٠ کارشناسی ارشد

 ١٥٠٠٠ دکتری

 ١١٠٠ ساير (افراد خارج دانشگاه)

 ٢ه حسابيتسو

 ٣١٠٠ کارشناسیدانشجويان 

 ٢٢٢٨ دانشجويان کارشناسی ارشد

 ٥٢٨ دانشجويان دکتری

 ٥ اعضا هيئت علمی

 ٥٦ کارمندان

 سفارشات
اعتبار اختصاص داده 

 ريال)ميليون شده (
 ٥٠٠٠ منابع

 فهرست نويسی
 ١٥٠١٨ کتابهای فارسی و التين

 ٧ فهرست نويسی پيش از انتشار

 

 
 

 

 

 

                                                 
 طرح امانت بين کتابخانه ای در کشور می باشد. - ١

 ه حساب با کتابخانه می باشند.يزش موظف به تسوبعد از اتمام دوره آمو يلان فارغ التحصيه دانشجويکل -٢
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 دانشکده کيتفک ر رخدادهای امانت کتابخانه بهآما :٨-٣-٢-٢ جدول

 تعداد دانشکده

 ٢٨٣٧٤ ادبيات و علوم انسانی

 ١٨٢٧٧ الهيات و معارف اسالمی

 ٢٩٥٥ و علوم ورزشيبدني  تربيت

 ٣٤٤٠ دامپزشكي

 ١٢٨٧٢ علوم

 ١٥١٣٦ اداري و اقتصادي علوم 

 ١٨١٦٧ علوم تربيتي و روانشناسي

 ٥٤٩٤ علوم رياضي

 ١٦٨٢٦ كشاورزي

 ٣٧١٩ معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

 ٢٢٩٥ زيست  منابع طبيعي و محيط

 ٣٠٩٠١ مهندسي

 ٥٦٦ هاي الكترونيكي مركز آموزش

 ٢٨٣٧ الملل پرديس بين

 ١٦١٨٥٩ جمع

 


