
 "مجموعه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهانبخش آئين نامه "  
 
 

کليات : 1ماده 
 
: مقدمه1-1
 

بنابراين وظيفه اصلی . کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با هدف نيازسنجی، گردآوری و اشاعه اطالعات شکل گرفته اند

 :کتابخانه را می توان به سه دسته کلی تقسيم کرد

 اشاعه اطالعات)3سازماندهی    )2ازی    مجموعه س )1

کتابخانه هاست؛ زيرا ساير فعاليت های ها و پويايي  اساسي ادامه فعاليتبايد توجه داشت که مجموعه سازی نخستين رکن 

کتابخانه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم پس از مجموعه سازی شروع می شود و کميت و کيفيت دو رکن ديگر کتابخانه به 

 .متأثر از آن استشدت 

 :هدف 1-2

کتابخانه تأمين منابع الزم برای پاسخگويی به نيازهای آموزشی، تحقيقاتی و مطالعاتی دانشجويان، از مجموعه سازي هدف 

 .اعضای هيأت علمی و کارکنان و ساير افراد استفاده کننده از کتابخانه می باشد

در صورت موظف است  ،منابع مورد نياز مراجعين را فراهم نمايد ،نتواند از طريق خريدکتابخانه در مواردي که : 1تبصره

. ز طريق امانت بين کتابخانه ای پاسخگو باشدامکان ا

: تعريف مجموعه سازي 1-3

مجموعه سازی عبارت است از عمل يا فرآيند نيازسنجی، انتخاب، سفارش، تهيه و دسترس پذير ساختن محتوای منابع 

 . تابخانه از راههای خريد، اهداء، مبادله يا ساير روشهای مرسوم و ارزيابی مداوم آنهااطالعاتی مورد نياز جامعه ک

 
 :استفاده کنندگان 1-4

متشکل از کليه اعضای هيأت علمی، دانشجويان و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان، کارکنان بازنشسته دانشگاه، و همچنين 

 .ه قرارداد دارند، می باشدساير سازمان هايی که با کتابخانه مرکزی دانشگا

 :منابع کتابخانه 1-5

 .چاپیو التين شامل کتب فارسی و التين چاپی و الکترونيکی، مجالت الکترونيکی و پايگاههای اطالعاتی، مجالت فارسی 

در شرايط فعلی خريد مجالت فارسی چاپی و الکترونيکی و پايگاه های اطالعاتی در بخش مجموعه سازی :1تبصره

. می گيردصورت ن

 .شکل چاپي آنها خريداري نمي شود ............... بدليل خريد مجالت التين الکترونيکي از سال : 2تبصره 

 

 :دامنه و پوشش: 2ماده 
. مورد نياز جامعه استفاده کننده  تهيه مي گرددعلوم پايه  و کليه منابع رشته های حوزه فنی و مهندسی، کشاورزی



دن دانشگاه از مرکز شهر و در دسترس نبودن کتابخانه های عمومی جهت مراجعين و پر کردن به دليل دور بو : تبصره

اوقات فراغت دانشجويان با توجه به سياست کتابخانه کتاب های عمومی اعم از رمان، روانشناسی، مذهبی و غيره نيز در 

 .قرار می گيردتهيه منابع ليست 

 

 : معيار کلی انتخاب و تهيه منابع: 3ماده 
انتخاب کتاب بر اساس نيازسنجی از جامعه استفاده کننده صورت می گيرد؛ که به اين منظور معيارهای ذيل مورد توجه 

 :قرار می گيرد

 در نظر گرفتن رسالت کتابخانه .1

 نوع استفاده کننده و نيازهای مطالعه کنندگان .2

 توجه به رشته های تحصيلی موجود در دانشگاه  .3

 صاص داده شدهفضا و تقسيم بودجه اخت .4

 توجه به مراجع و منابع مورد نياز .5

 توجه به گروه های پژوهشی و پژوهشکده ها ی فعال در دانشگاه .6

آموزش دانشگاه موظف است اگر رشته ی جديدی به رشته هاي دانشگاه اضافه شد اطالع رسانی الزم را جهت : 1تبصره

 .تهيه منابع مورد نياز آن رشته به کتابخانه انجام دهد

اطالعاتي مورد نياز جامعه دانشگاهي در شورای سياستگذاری  منابع تهيهخط مشي و سياست هاي کلي انتخاب و : 2تبصره 

  .و برنامه ريزي کتابخانه  تعيين مي شود
 

 تهيه منابعهاي  روش: 4ماده 

 :خريد 4-1

کتب فارسي  اين منابع شامل. ودبخش عمده منابع اطالعاتي مورد نياز کتابخانه معموالً از طريق خريد تهيه مي ش

 ،ازکتابفروشي ها، ناشرين داخليخريد کليه منابع اعم از فارسي و التين . مي باشند )چاپي و الکترونيکي( و التين

آيين نامه اجرايي انتخاب و سفارش منابع ضوابط براساس  و نمايشگاههاي فصلي و بين المللي وکارگزاران 

. انجام مي شودامه ريزي کتابخانه مرکزي مصوب شوراي سياستگذاري و برن

 

 

 :اهداء 2 -4

کارشناسان بخش .  می گردد تأمين )طبق دستورالعمل پيوست( کتابخانه از طريق اهداء اطالعاتياز منابع  يبخش

مجموعه کتابخانه، منابع مورد نياز را انتخاب و ساير منابع  بااهدائي منابع  مطابقتپس از بررسی و  مجموعه سازي

 .جهت اهداء به مراکز ديگر ارسال می گردد



کهنه و فرسوده شده کتاب  ،اگر منبعی از طريق اهداء دريافت شد که در مجموعه موجود است ولی منبع موجود:تبصره

 .دريافتی که نو و تميز می باشد جايگزين کتاب قديمی می شود

 :مبادله 4-3

يست آن در اختيار کتابخانه های ديگر قرار می گيرد تا بعد از منابعی که با توجه به سياست کتابخانه وجين می شوند، ل

 .انتخاب اوليه، در مورد چگونگی مبادله، مذاکرات الزم صورت گيرد

 

 :فراهم آوری انواع منابعهاي سياست : 5ماده 
 :متون درسی 5-1

کنکور کارشناسی، به استثناء حل المسائل ها و منابع ( دانشگاهی کمک آموزشی و اين منابع شامل منابع درسی 

 .مي باشد )کارشناسي ارشد و دکترا

 :منابع مرجع 5-2

نياز جامعه استفاده کننده کتابخانه با پيشنهاد مسئول بخش مرجع ، متخصصان موضوعی ،  و اين منابع با توجه به نوع

 .دانشجويان و اعضای هيأت علمی تهيه می گردد

 :آثار مذهبی، ادبی و هنری 5-3

ء سطح دينی و همچنين نياز مطالعاتی دانشجويان و ساير استفاده کنندگان، کتابها و منابع کتابخانه به منظور ارتقا

اسالمی، اديان و مذاهب، کتاب های تاريخی و آثار ادبی و هنری مشهور ايران و جهان را در حد نياز با توجه به 

 .تهيه می کند، سياست ها و خط مشي کلي کتابخانه فضا، بودجه

 :نشريات  5-4

که به تأئيد گرو ه های مختلف آموزشی رسيده است در حد امکانات و توانايی الکترونيکي شريات چاپی و نکليه 

روزنامه ها و مجالت عمومي مورد نياز جامعه  .حداقل يک نسخه جهت آرشيو مطبوعات خريداری می گردد ،کتابخانه

 .تهيه می گردداستفاده کننده نيز در حد لزوم 

 

 : اطالعاتي  منابع سفارش و خريد ، وه انتخابنح: 6ماده 
کتب مورد  ،اين آيين نامه 3ماده معيارهاي مندرج در مي توانند طبق دانشگاه  دانشجويان، اعضای هيأت علمی و کارکنان

.  سفارش دهنداز طريق سايت کتابخانه نظر خود را انتخاب و 

. دانشجويان تحصيالت تکميلي صورت مي گيردانتخاب و سفارش کتب التين فقط توسط اعضاي هيأت علمي و : تبصره

 

: بودجه: 7ماده 

و نظر شوراي بودجه تهيه انواع منابع اطالعاتي مورد نياز کتابخانه تابع سياست هاي کلي دانشگاه 

. مي باشدسياستگذاري و برنامه ريزي کتابخانه 


