تاریخچِ وتاتخاًِ هزوشی
ّوشهاى تا تاسیس داًطگاُ الشّزا در سال  ، 3131وتاتخاًِ هزوشی تا هجوَػِ وتة اّذایی هَسس داًطگاُ ٍ اضخاظ دیگز(در حذٍد 1333
جلذ وتاب ًٍطزیِ تِ ستاىّای فارسی ٍ التیي) ،در فضایی تِ ٍسؼت  3921هتزهزتغ ٍالغ در ساختواى هزوشی (ساختواى ضْیذ ًَری) فؼالیت
خَد را آغاس وزد.
وِ درآى سهاى عثك گشارش هذیز وتاتخاًِ ،رٍساًِ در حذٍد ً 393فزهزاجؼِ وٌٌذُ داضتِ است ٍ .تِ هٌظَر تطَیك داًطجَیاى تِ هغالؼِ ٍ
تىویل ٍ تَسؼِ وتاتخاًِ ،اس اٍل تا ّطتن اسفٌذ هاُ ّز سال در داًطگاُّ ،فتِ وتاب اػالم گزدیذُ ٍ ػذُای اس استاداى ٍ داًطجَیاى در ایي
ّفتِ تؼذادی وتاب تِ وتاتخاًِ داًطگاُ اّذاء هیوزدًذ ٍ ّوچٌیي اًجوي وتاتخاًِ تا ػضَیت داًطجَیاى ػاللِهٌذ تِ وتاتخاًِ تطىیل گزدیذُ
تَد وِ اػضاء ایي اًجوي ،وتاتذار را ووه ٍ داًطجَیاى را تِ هغالؼِ وتاب تطَیك هیًوَدًذ.
ّوچٌیي اسّواى سال تا وٌَىّ ،زسالِ اػتثاری در تَدجِ داًطگاُ تزای خزیذ وتاب اختصاظ دادُ هیضَد ٍ تزای تَسؼِ وتاتخاًِ ،الذاهات
ضزٍری تؼول هیآیذ تا وتاتخاًِ داًطگاُ اس ّز لحاػ تىویل ٍ تزای استفادُ ّزچِ تْتز داًطجَیاى آهادُ ضَد.
وتاتخاًِ هزوشی داًطگاُ الشّزا جْت دستزسی داًطجَیاى تحصیالت تىویلی ٍ اػضاء ّیات ػلوی تِ هٌاتغ سایز وتاتخاًِّا اس  3131تا وٌَى
اس ضیَُّای هزسَم ٍ هتذاٍل اهاًت تیي وتاتخاًِای هاًٌذ  ،BLعزح غذیز ،عزح تاهیي هذارن ٍ هماالت ،عزح اهیي استفادُ تْیٌِ داضتِ است.
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ضثىِ اعالع رساًی وتاتخاًِ هزوشی در تْوي هاُ سال ،3131فؼالیت خَد را آغاس وزد وِ رٍساًِ تِ حذالل  13داًطجَ در هماعغ تحصیلی
هختلف ٍ ّوچٌیي اػضاء ّیات ػلوی در سهیٌِ جستجَی هماالت ػلوی در ایٌتزًت ،سزٍیس دّی هیًوَد ٍ ،وارتزاى ػالٍُ تز اهىاًات آى
الیي سیستن ٍ پست الىتزًٍیىی ،اس اهىاًاتی چَى دیسهّای آهَسضی ٍ چاپگز لیشری ًیش تْزُهٌذ تَدًذ.
در سال  ،3111-13پایگاُّا ٍ هجالت الىتزًٍیىی  IOP ,ISI ,ACS ,ScienceDirect ,ProQuest ,Mathscinet ,Elsevierتَسظ
وتاتخاًِ هزوشی خزیذاری ضذ ،در سال 3113؛ تِ دلیل استمثال خیلی خَب داًطجَیاى ٍ اساتیذ اس پایگاُّای التیي ،ػالٍُ تز تاًهّای فَق،
پایگاُّای Wiley, journal of Synthetic organic chemistry, Accounts and Rapid communications ,AIP ,APS
ً Oxford, Taylor&Francis, Rsc ,Wspc ,Scopus ,EBSCOیش خزیذاری ضذّ .ز سالِ ایي پایگاُّا تٌاتز ًیاس داًطجَیاى ٍ تاهیي
ّشیٌِّای هزتَط تِ تْیِ آًْا تَسظ داًطگاُ تا اًذوی تغییز ،خزیذاری ٍ در اختیار وارتزاى لزاردادُ هیضَدّ .ن اوٌَى تاًهّای اعالػاتی
التیي ضاهل ( ٍ )Scopus, ScienceDirect, Mathscinet, Rscتاًهّای فارسی ضاهل (هگ ایزاى ،سیَیلیىا ،تاًه اعالػات وتاتْای
تخصصی ػلَم اًساًی ٍ اسالهی ًَر) در دستزس وارتزاى لزار دارد.
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تِ تذریج تا افشایص تؼذاد داًطجَیاى ٍ تؼذاد هٌاتغ وتاتخاًِ در دِّ ً ،13یاس تِ فضای تشرگتز جْت گستزش وتاتخاًِ هزوشی تیص اس پیص
احساس ضذ ،تٌاتزایي پس اس افتتاح ساختواى خَارسهی در هْزهاُ سال  ،3119عثمِ چْارم ایي ساختواى تا هساحت 3113هتزهزتغ تِ
وتاتخاًِ هزوشی اختصاظ یافت .تٌاتزایي تخص ّای هزجغً ،طزیات ،سایت ،آرضیَ ٍ ٍاحذ تىثیز تِ ایي ساختواى هٌتمل ضذ ٍ اهىاى گستزش
هخشى وتة اهاًت در هحل لثل ،فزاّن گزدیذ ٍ عثمِ دٍم وتاتخاًِ وِ لثال دراختیار تخص ًطزیات تَد تِ سالي هغالؼِ تثذیل گزدیذ.
ّوچٌیي تخطی اسساختواى جذیذ ًیش تِ سالي هغالؼِ ٍ اتاق ضَرا اختصاظ یافت .درسال  ،3111جْت هىاًیشُ وزدى توام تخصّای
وتاتخاًِ ًزم افشار وتاتذاری خزیذاری ضذ.
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ّن اوٌَى عزح گستزش وتاتخاًِ درساختواًی جذیذ تِ ٍسؼت  0123هتزهزتغ در  1عثمِ وِ تا هسجذ ،سالي غذاخَری ٍ آهفی تاتز داًطگاُ
ّوجَار است در حال اجزاست وِ تِ سٍدی (تاتستاى  )3120تِ هزحلِ تْزُ تزداری هی رسذ.
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آهار هٌاتغ وتاتخاًِ هزوشی
وتاتخاًِ هزوشی در سال  3139تا تؼذاد هٌاتغ اًذوی در حذٍد  1333جلذ وتاب ٍ ًطزیِ اّذایی فؼالیت خَد را آغاس وزد ٍ در سال  3113ایي
هٌاتغ ضاهل  99322ػٌَاى وتاب التیي 99112 ،ػٌَاى وتاب فارسی 191 ،ػٌَاى پایاى ًاهِ وارضٌاسی ارضذ 3311 ،ػٌَاى پایاى ًاهِ
وارضٌاسی 933 ،ػٌَاى پایاى ًاهِ التیي 093 ،ػٌَاى ًطزیِ التیي131 ،ػٌَاى ًطزیِ فارسی 30 ،ػذد ًَارواست 01 ،ػذد سی دی هیتاضذ .در
دِّ  ،23تْیِ هٌاتغ چاپی وتاتخاًِ رضذ چطوگیزی داضتِ ٍػالٍُ تزًسخ چاپی ،هٌاتغ الىتزًٍیىی ضاهل وتاب ٍ پایاى ًاهِ دیجیتال ًیش تِ ایي
هجوَػِ اضافِ ضذُ است .درحال حاضز (سال  ،)3120هجوَػِ وتاتخاًِ ضاهل  30001ػٌَاى وتاب فارسی 11132 ،ػٌَاى وتاب التیي،
 2331ػٌَاى پایاى ًاهِ فارسی 993 ،ػٌَاى پایاى ًاهِ التیي 19331 ،ػٌَاى وتاب دیجیتال التیي  931 ،ػٌَاى پایاى ًاهِ التیي دیجیتال ٍ
 3203ػٌَاى پایاى ًاهِ فارسی دیجیتال هیتاضذ.

اهاًت تیي وتاتخاًِای اس سال  3131تا وٌَى تطزح سیز هیتاضذ3
عزح غذیز 3وتاتخاًِ هزوشی اس سال 3131تِ ػضَیت ایي عزح درآهذ .ایي عزح سیز ًظز هزوش اعالػات ٍ هذارن ػلوی ایزاى تا ّوىاری ٍسارت
ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری تِ اجزا درآهذُ است .ایي عزح اهىاى دستزسی داًطجَیاى تحصیالت تىویلی ٍ اساتیذ را تِ هٌاتغ وتاتخاًِّای دیگز
در داخل وطَر فزاّن هیًوایذ.
عزح  3 BLوتاتخاًِ هزوشی اس سال  3133تِ ػضَیت ایي عزح درآهذ .اس عزیك ایي عزح اهىاى اهاًت وتاب ٍ دریافت همالِ اسوتاتخاًِ
 British libraryتزای داًطجَیاى تحصیالت تىویلی ٍ اساتیذ فزاّن تَد.
عزح تاهیي هذارن ٍ هماالت 3اس سال  3131تَسظ ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری عزحی آسهایطی تا ػٌَاى عزح تاهیي هذارن ٍ هماالت
ػلوی تِ اجزا درآهذ .ایي عزح ،هماالت هَرد ًیاس اػضاء ّیات ػلوی ٍ داًطجَیاى تحصیالت تىویلی را درخَاست ٍ تاهیي هیًوَد ،در سالّای
تؼذ پایگاُّای الىتزًٍیىی ،جایگشیي آى ضذ .هجزیاى اصلی عزح وِ تاهیي وٌٌذُ هجالت ػلوی تِ فارسی ٍ التیي هیتاضٌذ ػثارتٌذ اس3
وتاتخاًِ هزوشی داًطگاُ تْزاى ،تزتیت هذرس ،وتاتخاًِ هٌغمِای ػلَم ٍ تىٌَلَصی ٍالغ در ضیزاس.
عزح اهیي 3ایي عزح اس سال  3113اجاسُ اهاًت وتاب ٍ دریافت همالِ را اس وتاتخاًِّای ػضَ ایي عزح در داخل وطَر تَسظ وتاتخاًِ
هزوشی فزاّن هیآٍرد .تواهی داًطجَیاى در تواهی هماعغ وارداًی ،وارضٌاسی ،وارضٌاسی ارضذ ،دوتزا ،اساتیذ ٍ اػضاء ّیأت ػلوی هی تَاًٌذ
اس ایي عزح استفادُ ًوایٌذ .
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