
 

 

 

  هدف و رسالت کتابخانه

رسالت دانشگاه است و کتابخانه ابزار تحقیق و هیچ دانشگاهی بدون داشتن کتابخانه  که تحقیق از آنجا

نیز بمنزله بخشی جدایی ای قوی و غنی نمی تواند به رسالتش جامع عمل بپوشاند؛ کتابخانه دانشکده 

 .نا پذیرو فرهنگی از این قاعده مستثنی نمی باشد

 :اهداف کوتاه مدت

جمع آورى، حفظ و نگهدارى و احیاى كتب و مدارک و پژوهشى علمى، با بهره گیرى از جديدترين روش  -

پژوهش هاى هاى علمى و ارائة خدمات الزم به متقاضیان؛ فراهم آوردن امكانات الزم براى مطالعه و 

 علمى محققان و دانش پژوهان

 تهیه و تنظیم آيین نامه هاى مربوط به مقررات استفاده از كتابخانه -

 فهرست نويسى و آماده سازى و طبقه بندى كتب براى كتابخانة -

-رفع نیازهای اطالعاتی مراجعان از طریق جستجو در سیستم کتابخانه، جستجو در پایگاه اطالعاتی -

 نت منابع به اعضای کتابخانه بر اساس آئین نامه موجودخدمات اما

 ثبت کتب اهدایی و مفقودی -

 آماده سازی کتاب ها -

 :اهداف میان مدت

توسعه فیزيكي كتابخانه وبهبود وتوسعه تجهیزات واستفاده از تجهیزات استاندارد به جاي تجهیزات  -

 كتها ي کاربرانفرسوده و افزايش كتاب در كتابخانه و وارتقاي سطح مشار

 هاي ادارهها و روشها، دستورالعملنامهطراحي و بهبود آيین -

 طراحي و عملیاتي نمودن نظام پیشنهادات از مديران، كاركنان، اعضاء و مراجعان -



 

 

 برنامه ريزى به منظور تأمین كتب و مواد مورد نیاز كتابخانه -

 ونیکی متناسب با نیاز کاربرانگزینش و گردآوری منابع اطالعاتی چاپی و الکتر   -

 ثبت، سازماندهی و آماده سازی منابع گردآوری شده به منظور سهولت بازیابی اطالعات -

 :اهداف بلند مدت

 ايجاد كتابخانه استاندارد با فناوري روز -

ایجاد سیستم های امنیتی به روز، طراحي و عملیاتي نمودن سیستم مكانیزة كتاب مانند  -

 RFIDسیستم

 آوري اطالعاتعملیاتي نمودن طرح جامع فن -

 طراحي و عملیاتي نمودن كارت عضويت هوشمند برای کلیه اعضا   -

زلزله، آتش سوزي و...( كتابخانه )اقدامات و تدابیر امنیتي از قبیل جلوگیري از سرقت و آسیب هاي ديگر  -

باشد تا بتواند به موقع نیازمنديهاي از بودجه كافي، مناسب و مستقل با توجه به اهداف خود برخوردار 

اطالعاتي جامعه دانشگاهي را برآورده سازد به اين جهت ضروري است كه در نیمه دوم هر سال با برنامه 

ريزي , بودجه سال آينده مشخص و جهت تصويب به مديريت طرح و بودجه ارائه گردد و كتابخانه از تصويب 

مسئول كتابخانه( تا در مواقع ضروري )مواقعي كه بودجه يا عدم تصويب آن آگاهي داشته باشد. )

 .درخواستي تقلیل يابد( اولويت ها مشخص و مصرف بودجه بر اساس آن تنظیم گردد

 بكارگیري شیوه هاي نوين كتابداري و اطالع رساني جهت استفاده بهینه از منابع و امكانات موجود -

رارت مطبوع جهت ايجاد محیط مناسب در محل كار پرسنل اختصاص نور كافي و الزم و تهويه مناسب و ح -

 و در محل مطالعه متقاضیان

 تدوين خط مشي و آيین نامه هاي الزم در ارتباط با خدمات و فعالیت كتابخانه و تهیه برنامه هاي الزم-

در شروع سال تهیه راهنما و بروشور به منظور آگاه كردن اساتید و دانشجويان از منابع و خدمات كتابخانه  -

 تحصیلي

 فراهم آوردن امكانات و تسهیالت كافي و مناسب جهت استفاده از منابع كتابخانه -

 فراهم آوردن امكانات و امانت مواد به مراجعین , تهیه كپي و استفاده از مواد ديداري و شنیداري -

 مپیوتريتخصیص بودجه اي جداگانه از بودجه ساالنه جهت نصب سیستم ها و تجهیزات كا -

كتابخانه از طريق برنامه هاي مستمر, تبلیغ و ترويج )از قبیل برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و ... ( و يا  -



 

 

 .كاربران را با خدمات خود آشنا نمايد،انتشار فعالیت هاي جاري 

نحوه استفاده از نمايه , چكیده , ايجاد وب سايت  برگزاري نمايشگاه, همايش دوره آشنايي با كتابخانه , -

, انتشار اخبار , تازه هاي كتابخانه و فهرست نويسي, فهرست مندرجات نشريات , تهیه بولتن , خبرنامه 

 مبادله منابع و مدارك علمي , تخصصي با مراكز علمي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي

 معرفي فعالیت هاي علمي و اجرايي كتابخانه -

شركت نماينده كتابخانه )رئیس كتابخانه( در شوراهاي آموزشي و پژوهشي تا از برنامه ريزيهاي جديد  -

 .آموزشي و روش نوين تدريس آگاه و در ضمن امكانات كتابخانه را به اطالع گروهها برساند

یس تشكیل كمیته مشورتي يا شوراي هماهنگي مركب از نمايندگان گروههاي آموزشي با حضور رئ -

كتابخانه در خصوص تهیه و تأمین منابع علمي و تخصصي گروههاي آموزشي و كسب اطالع از نظرات و 

 پیشنهادات ايشان در اين مورد

مجموعه منابع كتابخانه بايد روزآمد و پويا باشد و مرتباً به منابع افزوده و در كمترين فرصت زماني در  -

 دسترس متقاضیان قرار گیرد

استفاده از فهرست هاي ناشران, منابع كتابشناختي و موضوعي و تازه هاي نشريات يا كتابخانه با  -

بانكهاي اطالعاتي را در برنامه خود قرار داده و با توجه به سرعت روزافزون تولید اطالعات چون قادر به تهیه 

 .قرار دهدتكمیل منابع و مآخذ گزينش و در برنامه  هكلیه منابع نمي باشد از فهرست هاي ذكر شد

 قفسه خواني ساالنه و جايگزيني كتابهاي مفقود شده در اسرع وقت -

 وجین كردن كتابها طبق ضوابط خاص -

تهیه آمار دقیق خدمات ارائه شده اعم از امانت, پاسخگويي مراجعین و...جهت تصمیم گیري و برنامه  -

 ريزيهاي آن

 حمایت و توسعه اهداف آموزشی -

 طالعه و لذت بردن از آنتوسعه و حفظ عادت م -

فرآهم آوردن فرصت هایی جهت تجربه کردن خالقیت و استفاده کردن از اطالعات برای کسب دانش،  -

 درک، تخیل و لذت

 .تعیین و تشخیص نیازهای اطالعاتی کاربران و پاسخگویی از طریق ارائه منابع موجود در کتابخانه -

 


