
 دانشگاه  امور اطالع رسانی و خدمات کتابخانه ای گذاریسیاستراهبری و کمیسیون  نامهینیآ

رفع مسائل و  ،ارتقاء سطح کمی و کیفی امور مربوط به اطالع رسانی و خدمات کتابخانه ای دانشگاه منظوربه

امور  گذاریسیاست راهبری وکمیسیون در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی،  هاآن بهره وریمشکالت و افزایش 

یل کتش با ترکیب و وظایف زیرذیل شورای پژوهش و فناوری دانشگاه اطالع رسانی و خدمات کتابخانه ای 
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و کتابداران  نظرانصاحبدر صورت لزوم در جلسات خود از متخصصان،  تواندمی کمیسیون -1تبصره 

 وردآدعوت به عمل 

 تخصصی تشکیل دهد هایکمیتهدر صورت لزوم،  تواندمیکمیسیون  -2تبصره 

  وظایفماده دوم.   

ای، سییاختمان،  خدمات کتابخانه مجموعه منابع اطالعاتی، بررسییی ویییعیت کتابخانه ها از نظر .1

، حرکت در راستای تجهیزات، منابع انسانی و شناسایی و تدوین راهکارهایی برای بهبود شرایط

 .بر پایه گزارشهای ارائه شده  و تأمین امکانات موردنیاز فناوریهای نوین اطالعاتی

 ها و دستورالعمل های مرتبط. نامهها، آئینمشیتدوین خط .2

 های دانشگاه. راهکارهای هماهنگی و همکاری بین کتابخانهارائه  .3



شنهادهای همکاری بین کتابخانه .4 سی پی سهبرر س شگاه با مو شگاهی در های دان های برون دان

 ای مرتبط. هزمینه

های آموزشی و پژوهشی دانشجویان، بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای دانشگاه بر اساس برنامه .5

 الزمراهکارهای  ارائهو استادان و کتابداران  

بیشیییتر و موثرتر اعضیییای دانشیییگاه در بهره گیری از منابع و خدمات  برنامه ریزی برای پویایی .6

 کتابخانه ها

ستگذاری در  .7 سب درآمد  زمینهسیا شهای ک بودجه تامین منابع اطالعاتی مورد نیاز و تدوین رو

 برای کتابخانه های دانشگاه

 و کتابخانه های اهدایی.، کتابهای چاپ سنگی نسخه های خطی زمینه درسیاستگذاری  .8

 :ه هاجلسبرگزاری  .ماده سوم 
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و کتابخانه مرکزی دانشگاه است و در صورت لزوم در  رسانیاطالع، مرکز کمیسیون برگزاریمحل  -2

 .کند رگزاربجلسات خود را  تواندمینیز یا باشگاه مفاخر و پیشکسوتان  دیگر  هایکتابخانه

به                          تاریخ        در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ماده در جلسه سهدر  نامهآیین این

 تصویب رسید.

 


