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 خوانيآرائي و قفسهنامه قفسهآيين

 

 تعاريف. 1 ماده

-ناميده مي آرائيهاي كتابخانه قفسه  قفسهي آنها در كتابها بر اساس شماره راهنمامرتب نمودن  :آرائيقفسه    1-1

 .شود

خواني قفسه ،موجود در قفسه هاي كتابخانهكتابخانه با منابع شلف ليست تطبيق اطالعات : خوانيقفسه    1-2   

 .شودناميده مي

 

 خوانيقفسه و آرائياهداف قفسه. 2 ماده

 .مرتب نگه داشتن قفسه ها به منظور بازيابي سريع منابع 2-1

 .مجموعه كتابخانهو به امانت رفته شناسايي منابع مفقود شده  2-2

 

 آرائيقفسه. 3 ماده

در كتابخانه انجام مي )بين دو ترم روزانه، پايان ماه و(اي و در سه مرحله به صورت دوره آرائيقفسه 3-1

 .شود

در هر روز  ،هاي كتابو به منظور نظم بخشيدن به قفسه مستمربه صورت  ،روزانه آرائيقفسه. 1تبصره 

 .انجام مي شود ،ي برگشتي در قفسه هاها هنگام فايل كتاب

انجام كيفي كار با حضور و نظارت مستقيم مسئول بخش پايان ماه به منظور كنترل  آرائيقفسه. 2تبصره 

 .دشومي

ارائه خدمات  برايبيشتر مادگي ايجاد آو تر بين دو ترم، به منظور بررسي دقيق آرائيقفسه. 3تبصره 

 .با حضور و نظارت مستقيم مسئول بخش انجام مي شود به صورت گروهي و در ترم جديد،مطلوب تر



 
 

2 
 

-قفسهل و مبسوطي از گزارش كامالزم است مسئول بخش امانت، بين دو ترم،  آرائيقفسهپس از انجام  3-2

 .تهيه و جهت اطالع رئيس كتابخانه ارسال نمايد آرائي

 

 خوانيقفسه. 4 ماده

سال يكبار انجام خواهد  5به منظور تطبيق موجودي كتابخانه با نرم افزار كتابخانه هر  خوانيقفسهبرنامه   4-1

 .شد

 .شوددر تابستان انجام مي خوانيقفسهزمان  4-2

 .كتابخانه تعطيل خواهد بود خوانيقفسه در طول. 1تبصره 

پذير دهي تنها در موارد خاص و ضروري و بنا به تشخيص مسئول بخش امانت امكانسرويس. 2تبصره 

 .است

 .باشندها حضور داشته ها و قفسهالزم است مستخدمين كتابخانه جهت نظافت كتاب خوانيقفسهدر زمان  4-3

به هاي امانت داده شده جهت سهولت كار بهتر است با اتخاذ تدابيري كتاب خوانيقفسهقبل از شروع  4-4

 .كتابخانه برگردانده شود

 خوانيقفسهگردد با برنامه الزم است به مدت يك ماه كتابهائي كه از امانت برمي خوانيقفسهدر پايان كار  4-5

 .تطبيق داده شود

و مسئول بخش امانت الزم است پس از  باشدبر عهده مسئول بخش امانت مي خوانيقفسهمسئوليت اصلي  4-6

 .گزارشي مفصل جهت اطالع مسئول كتابخانه ارسال نمايد خوانيقفسهاتمام برنامه 

 

شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي كتابخانه به تصويب .........................تبصره در تاريخ .....................ماده و .............اين آيين نامه در 
 .به تأييد هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و من بعد الزم االجراء مي باشد............................ مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان و در تاريخ


