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  چكيده
هاي دانشگاهي شهر اراك و مقايسه آن با اين پزوهش با هدف بررسي مجموعه كتابخانه: هدف

  .هاي دانشگاهي ايران صورت گرفته استاستانداردهاي مجموعه  كتابخانه
 اين پژوهش به صورت پيمايشي تطبيقي بوده و براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه بهره: روش

جامعه تحت بررسي كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني دانشگاهي شهر اراك بوده . جويي گرديده است
  .دانشگاه و سازمان مي باشد 6كه شامل

هاي نتايج اين  پژوهش نشان مي دهد كه كل مجموعه موجود شامل مواد چاپي و    معادل: هايافته
در خصوص فراهم كردن امكان . تاندارد مي باشدشنيداري زير اس -جلدي ميكروفرمي و مواد ديداري

دسترسي به بانكهاي اطالعاتي و اتصال به شبكه اينترنت نيز تنها كتابخانه هاي مركزي دانشگاه ها اين 
    .امكان را فراهم كرده اند

  .سازي، استاندارد مجموعه، اراكهاي دانشگاهي، مجموعهكتابخانه: يكليدي هاواژه
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  مقدمه 
نگاه به كتابخانه، بيش از هر چيز به مجموعه آن توجه داريم، زيرا مجموعـه   در   

كتابخانه بيشترين سهم را از بودجه، دانش، انرژي كاركنان و فضـاي كتابخانـه بـه    
ي و كيفـي مجموعـه تـداوم     . خود تخصيص مي دهد شادابي كتابخانه با رشد كمـ

-آوري آغـاز مـي  رآيند فراهميافته و خمودگي كتابخانه با اختالل در مجموعه و ف
هاي سازماندهي و ارائه خدمات كتابخانـه معنـا   مجموعه است كه به فعاليت. شود

بخشيده و كتابخانه عمومي را به دانشگاه مردم، و كتابخانـه دانشـگاه را بـه قلـب     
اي براي دستيابي به مجموعـه . بخشددانشگاه و يا آزمايشگاه علوم انساني ارتقا مي

آوري مواد كتابخانه مورد نيـاز  سازي و فراهمي خاص با نام مجموعهمناسب، دانش
   ).3، 1380دياني، (است 

ي تعـداد دانشـجويان در دانشـگاه        هـا  توسعه آموزش عالي در ايران و رشد كمـ
. هـا فـراهم آورده اسـت    موجبات ارتقاي كيفي سطح آموزش عالي را در دانشگاه

خشي از نظام آموزشي، نقش مهم و قابلي را در هاي دانشگاهي به عنوان بكتابخانه
انتقال اطالعات به جامعه دانشگاهي داشته و به منزله كانون اصلي تـأمين مـواد و   

گـر شـده   منابع اطالعات كتابي و الكترونيكي براي پژوهشگران و محققـان جلـوه  
ه ناپذير از نظام آموزشي و پژوهشي همواراين مراكز به منزله بخشي جدايي. است

در خدمت اين نظام بـوده و اهـداف و وظـايف آنهـا ملهـم از نظـام آموزشـي و        
  .باشد پژوهشي سازمان مادر مي

يافتـه در  اي متـوازن و سـازمان  هاي دانشگاهي بايد مجموعـه مجموعه كتابخانه   
مجموعـه  . هاي سازمان مادر باشـد هاي مرتبط و هماهنگ با اهداف و برنامهرشته

ين اطالعات و مدارك موجود در اَشكال مختلف چاپي يـا غيـر   تربايد حاوي تازه
  .  چاپي باشد 

مطالب و موضوعات حائز بررسي در زمينه مسـائل آمـوزش و   مهمترين يكي از   
هـاي دانشـگاهي   پژوهش در دانشگاه، توجه به وضعيت كمي مجموعـه كتابخانـه  

توان خدمات از آن مياي معياري است كه با استفاده هاي كتابخانهاستاندارد. است
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اســتانداردها توســط كتابــداران . كتابخانــه را مــورد ســنجش و ارزيــابي قــرار داد
هاي  تعيين شده را از سـوي آنـان   متخصص تدوين شده، تا كار دستيابي به هدف

عنـوان الگـوي مطلـوب،    تـوان بـه  اي را مـي اسـتانداردهاي كتابخانـه  . ميسر سازد
اي براي توسعه و پيشرفت آتي و نيز به ي، انگيزهراهكارهاي نمونه، مالك ارزشياب

-گيري و عمل كه با مقولـه برنامـه  عنوان ابزارهاي ضروري براي كمك به تصميم
اي سـروكار دارنـد،   هـا و خـدمات كتابخانـه   ريزي و خدمات و مديريت كتابخانه

  ). 2، 1381تعاوني، ( توصيف كرد 
ن كوششـي اسـت بـراي تعيـين و     هـاي دانشـگاهي ايـرا   استانداردهاي كتابخانه   

بينانـه بـه منظـور ارتقـاي سـطح كمـي       تعريف يك رشته شرايط و ضـوابط واقـع  
رساني دانشگاهي ايران كه مبتني بر هشـت  ها و واحدهاي اطالعخدمات كتابخانه

باشـد كـه اسـتاندارد چهـارم آن حـاوي موضـوع مجموعـه        جنبه از استاندارد مي
  .اي استكتابخانه

هاي دانشـگاهي  هش، ضمن بررسي وضعيت كمي مجموعه كتابخانهدر اين پژو   
سـازي  شهر اراك، سعي شده اسـت تـا موضـوع مزبـور بـا  اسـتاندارد مجموعـه       

  . هاي دانشگاهي ايران مورد مقايسه قرار گيردكتابخانه
  

  هاي اساسي پژوهشپرسش
   :پرسش اصلي پژوهش عبارت است از

  انشگاه شهر اراك چگونه است ؟هاي دوضعيت كمي مجموعه كتابخانه -
  : هاي فرعي پژوهش عبارت است ازپرسش
هاي دانشگاهي شـهر اراك  تعداد منابع و مجموعه مواد كتابي كتابخانه. 1

  در چه حد است ؟
هاي دانشگاهي شـهر اراك  ميزان كمي منابع كتابي موجود در كتابخانه. 2

  ه تناسبي دارد؟هاي دانشگاهي ايران چهاي كتابخانهبا استاندارد
هـاي دانشـگاهي شـهر    ميزان كمي منابع غير كتابي موجود در كتابخانه. 3

  اراك در چه حد است ؟
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هاي اطالعاتي و اتصـال بـه شـبكه    ها از طريق اشتراك بانككتابخانه. 4

-اينترنت، امكان دستيابي چه منابع و اطالعاتي را بـراي كـاربران فـراهم مـي    
  آورند ؟
هاي دانشـگاهي اراك در چـه   نشريات ادواري كتابخانهميزان اشتراك . 5

  هاي دانشگاهي ايران دارد؟حد است و چه تناسبي با استاندارد كتابخانه
  

  پيشينه پژوهش
هاي ، در تحقيق خود با مقايسه وضع موجود كتابخانه)1381(حكيمي و طبسي    

يـران، بـه ايـن    هـاي دانشـگاهي ا  دانشگاهي شهر زاهدان با استانداردهاي كتابخانه
-هاي دانشگاهي شهر زاهدان از نظر مجموعه پاييننتيجه دست يافتند كه كتابخانه
مطلوب اسـت و  فضا و امكانات آنها، از نظر كيفي نا. تر از سطح استاندارد هستند

  . از نظر كمي فاصله زيادي با استانداردهاي داخلي دارند
هـاي دانشـگاه   مجموعـه كتابخانـه   ، در تحقيق خود با ارزيـابي )1383(مرادمند    

و  ACRLهـاي دانشـگاهي   شهيد چمران اهواز بر اساس استانداردهاي كتابخانـه 
هاي دانشگاهي ايران، به اين نكتـه دسـت يافـت كـه همـه      استانداردهاي كتابخانه

بر اساس استانداردهاي طرح . كتابخانه ها از نظر تعداد منابع، زير استاندارد هستند
هاي دانشگاه شـهيد چمـران نـه تنهـا مطـابق بـا حـد        هاي كتابخانهشده، مجموعه

  . هاي ذكرشده نيستند، بلكه از آنها فاصله بسيار زيادي هم دارندنصاب
-،  در تحقيق خود با ارزيابي مجموعه كتابخانـه )1384(حيدري و اميد چهري    

گاهي هـاي دانشـ  هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه بر اساس اسـتانداردهاي كتابخانـه  
 82هـاي مـورد پـژوهش كسـري     ايران، دريافتند كه منابع مورد نيـاز در كتابخانـه  

كتابخانه دانشكده پرسـتاري و مامـايي   . دهددرصد نسبت به استاندارد را نشان مي
درصد از منابع مورد نياز را طبق استاندارد داراست، وضعيت مطلـوبي دارد   40كه 

درصـد  6علق به دانشكده پزشكي است كـه   و كمترين منابع نسبت به استاندارد مت
  . دهداستاندارد را نشان مي
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هاي دانشگاهي سـعودي  ، در تحقيق خود كتابخانه)1991(  1محمد صالح آشور   
ايـن بررسـي   . ارزيابي كرده است) ACRL(را براساس استانداردهاي دانشگاهي 

گاه ملـك  دهد كه مجموعه شش كتابخانـه دانشـگاهي بـه اسـتثناء دانشـ     نشان مي
  . تر از استانداردها هستندسعود، به مراتب پايين

، در تحقيق خود به بررسي گسترش )2004(   2اماگبمي، اگانبوت، و آدكوميسي   
اي از كتابخانـه دانشـگاه   مـورد مطالعـه  : ها ي دانشگاهي نيجريهمجموعه كتابخانه

مجموعـه حاضـر   دهـد كـه   اين ارزيابي نشـان مـي  . اوالبيسي اونا بانجو پرداختند
  . مشي خود را برآورده كندهاي نخستين و نيز خطبينيكتابخانه نتوانسته پيش

  
  شناسي پژوهش روش

هـدف  . اسـت   3اي يـا تطبيقـي  روش پژوهش حاضر از نوع  پيمـايش مقايسـه     
ايـن  . اي، مقايسه دو يا چند محيط پژوهشي بر پايه ضوابط اسـت پيمايش مقايسه

ابزار ). 49، 1374كومار، (گيري است ف، مقايسه و نتيجهنوع پيمايش شامل توصي
باشـد كـه نخسـتين    سـاخته مـي  آوري اطالعات مبتني بر دو پرسشنامه محقـق گرد

پرسشنامه به بررسي وضعيت كمي كتابخانه هاي مورد مطالعه و پرسشنامه دوم به 
 بـراي تعيـين  . نمايـد هاي اراك مبـادرت مـي  بررسي مشخصات سازماني دانشگاه

روايي پرسشنامه اول، پس از مطالعه كافي موضـوع و بررسـي تحقيقـات مشـابه،     
نـويس اوليـه گرديـد كـه پـس از اصـالحات مجـدد،        مبادرت به تهيه يـك پـيش  

پرسشنامه مذكور با نظر استادان راهنما و مشاور اصالح گرديد و بـه پـنج نفـر از    
رسـاني  و اطـالع  هـاي كتابـداري  رسـاني درگـروه  نظران كتابداري و اطالعصاحب

دانشگاه اصفهان و دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان جهـت اظهـار نظـر ارائـه و         
د ييـ و تأ 4براي پايايي پرسشنامه، از شيوه بازآزمـايي . هاي مزبور اعمال شدديدگاه

، پرسشنامه دوم ياز طرف. ديگرد ييجوها بهرهتوسط استخراج دادهمجدد سواالت 
-با توجه به استخراج داده "اراك يهادانشگاه يمشخصات سازمان"   تحت عنوان

 يسـاز فرمـول اسـتاندارد و مجموعـه    يهـا نش دادهيبه منظور گـز  ياطالعات يها
ن يـ ا يجامعه آمـار  .ن شده استيران تدويا يدانشگاه يهاكتابخانه ياستانداردها
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دهند يل ميشهر اراك تشك يدانشگاه يرسانها و مراكز اطالعپژوهش را كتابخانه

: د كـه عبارتسـت از  باشـ يمـ  1 دانشـگاه و سـازمان مطـابق جـدول      6شـامل   كه
 ياراك، دانشـگاه آزاد اسـالم   يدانشگاه اراك، دانشگاه علـوم پزشـك   يهاكتابخانه

-يام نور اراك، دانشگاه علم و صنعت و دانشـگاه سـما مـ   ي، دانشگاه پواحد اراك
  . باشد

  شهر اراك يدانشگاه يهاخانهابكت يعنوان دانشگاه و وابستگ نام و يبررس .1جدول
  نام كتابخانه نام سازمان

 
 يدانشگاه آزاد اسالم

  واحد اراك
 

  واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم يكتابخانه مركز

  يو مهندس يكتابخانه فن
  )يمجتمع قائم مقام فراهان( 

 
  دانشگاه اراك

 

  دانشگاه اراكيكتابخانه مركز
  راكه دانشگاه ايكتابخانه علوم پا

  دانشگاه اراك يو مهندسيكتابخانه فن

  ام نور اراكيدانشگاه پ يكتابخانه مركز  ام نوريدانشگاه پ

دانشگاه علم وصنعت
  رانيصنعت ا دانشگاه علم و يكتابخانه مركز ران واحد اراكيا

يدانشگاه علوم پزشك
  اراك

 

  اراك يدانشگاه علوم پزشكيكتابخانه مركز
دانشگاه علوم يراپزشكي، پييماما،يكتابخانه پرستار

  اراكيپزشك
يمجتمع آموزش

و  يآموزشكده فن( نيمنرالمؤيام
 )يحرفه ا

  نيمنرالمؤيام يمجتمع آموزش يكتابخانه مركز

    
. شـد  ييجـو ل اطالعات بهرهيو تحله يتجز يبرا يفيآمار توص ن پژوهش ازيدر ا 

 SPSS.16افـزار  ق نرميز طرد و ايگرداستفاده  و درصد ياز فراوان ،ن روشيا در
  . ديل اطالعات مبادرت گرديه و تحليبه تجز

  
  يكم يرهنمودها

 1 فرمـول  يبر مبنـا  يالزم است محاسبه مجموعه هر كتابخانه مستقل دانشگاه   
  : ل است ينوع عوامل ذكرشده باال قابل تعد ين فرمول بر مبنايا. رديانجام گ

V= 100 F + 12 E + 335 U + 3000 M + 20000 D 
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                                                     هيمجموعه پا يفرمول استاندارد برا  .1فرمول
  :ن فرموليدراكه 
F =تمام وقت  يت علمأيه يتعداد اعضا  
E =ان تمام وقت يتعداد كل دانشجو  
U= يكارشناس يهاتعداد رشته   
M =ارشد  يكارشناس يهاتعداد رشته  
D = ها در سطح دكتراتهرشتعداد  
V = تعداد كل مجموعه كتابخانه  
د يـ اسـت كـه با   ياشـگر حـداقل مجموعـه   يثابت و نما يرقم ،"هيمجموعه پا"   

ن رقـم  يـ ا. در كتابخانه آن موجـود باشـد   يش هر واحد دانشگاهيهمزمان با گشا
  : ر استيمختلف به شرح ز يهارشته يبرا
  مدرك48000                           يعلوم انسان ات ويادب -
  مدرك  40000                                  يعلوم اجتماع -
  مدرك32000                                 ه        يعلوم پا -
  مدرك  32000                                  يو مهندس يفن -
  مدرك  40000                                          يپزشك -
  مدرك 18000                                هنر                -
  مدرك  28000                                        يكشاورز -

بنا به نوع   هزار مدرك،  80تا  40 ن يد بيبا ،يمركز يهاه كتابخانهيمجموعه پا   
، هرگونـه  "مدرك"، منظور از ن فرموليدرا .ن شوديي، تعيت موضوعينه فعاليو زم

 دئو،يـ د، نوار ويلم، مجموعه اسالي، فيه ادواري، اعم از كتاب، نشريامواد كتابخانه
 ين كه بـه نحـو  يا مشروط بر ؛و مانند آن است يسك نوري، ديوتريافزار كامپنرم

 -17، 1381. ،تعـاون ( شده و در مجموعه كتابخانه قرار گرفته باشـد   يدهسازمان
19.(  
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الت يو تحصـ  يكارشناسـ  يهـا و رشـته  اني، تعداد دانشـجو يمنابع انسان يفيتوص يسبرر
  اراك  يهادانشگاه  يليتكم
ارائـه   و يدانشـگاه  يهامجموعه كتابخانه يكم يابياز مبرم به ارزيبا توجه به ن   
ت أيـ ه ينـه تعـداد اعضـا   يالزم در فرمول استاندارد مجموعـه، در زم  ير كميمقاد
، مبـادرت بـه   يلـ يالت تكميو تحصـ  يكارشناسـ  يهـا و رشته اني، دانشجويعلم
-، با توجـه بـه داده  اسن اسيبر ا .دينه گردين زمياطالعات مستند در ا يآورجمع
درج  يسسـه آموزشـ  ؤهر دانشـگاه و م  يت علمأيه يتعداد اعضا ،2 جدول يها

ت أيـ عضو ه 177 يدارا ،واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم ،ن مبنايا بر .شده است
؛ و مجتمـع قـائم مقـام    يت علمأيعضو ه 162اراك  ي؛ دانشگاه علوم پزشكيعلم

  .ار دارنديرا در اخت يت علمأيعضو ه 152 يفراهان
نفـر؛ دانشـگاه    10200ام نـور بـا   يدانشگاه پ ،2 ن راستا، بر اساس جدوليدرهم   

 ،نفـر  9371 بـا  ينفر؛ و مجتمع قائم مقام فراهـان  9592واحد اراك با  يآزاد اسالم
 يهـا درخصوص رشته .دارند اختياران را در شهر اراك در ين حد دانشجويشتريب

مقطـع دوره دكتـرا؛ دانشـگاه اراك و     14اراك با  ي، دانشگاه علوم پزشكيليتحص
 ،ارشـد  يمقطـع دوره كارشناسـ   18ك بـا  يـ واحد اراك هر  يدانشگاه آزاد اسالم

-يانجـام مـ   يليالت تكميحصت يهاان دورهيت را درجذب دانشجوين فعاليشتريب
  . دهند
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  شهر اراك يان و مقاطع دانشگاهيدانشجو يت علمأيه ياعضا يفراوان .2جدول

 يتعداد اعضا  نام دانشگاه
 يهاتعداد رشته  انيتعداد دانشجو  يت علمأيه

  يكارشناس
 يهاتعداد رشته

  ارشد يكارشناس

تعداد 
 يهارشته

  دكترا
  2  18  33  9592  177  د اراكواح يدانشگاه آزاد اسالم

  4  10  30  9371  152  يمجتمع قائم مقام فراهان
  2  18  21  6262  119  دانشگاه اراك

  1  11  6  1822  29  ه دانشگاه اراكيدانشكده علوم پا
دانشگاهيو مهندسيدانشكده فن

  -  3  4  1567  35 اراك

  -  1  26  10200  6  ام نوريدانشگاه پ
ران واحديصنعت ادانشگاه علم و

  -  -  5  671  12 اراك

  14  1  5  1316  162  اراك يدانشگاه علوم پزشك
وييو مامايدانشكده پرستار

  4  -  3  558  31 يراپزشكيپ

(نيمنرالمؤياميمجتمع آموزش
  -  -  -  3484  30 )سمايو حرفه ايآموزشكده فن

  
  شهر اراك  يدانشگاه يهامجموعه كتابخانه يت كميوضع

 ،شـهر اراك  يدانشـگاه  يهـا وعه كتابخانهمجم يت كميوضع يبه منظور بررس   
نـه تعـداد منـابع و مجموعـه مـواد      يدر زم در پرسشنامه يمبادرت به طرح سواالت

شـهر اراك،   يدانشگاه يهاموجود در كتابخانه ير كتابيمنابع غ يزان كمي، ميكتاب
ات يرزان اشـتراك نشـ  ينترنت و ميو اتصال به شبكه ا ياطالعات يهااشتراك بانك

مندرج   9 يال  3 جدول نتايج آن درها صورت گرفت كه ن كتابخانهيا در يادوار
  . است

  
  شهر اراك  يدانشگاه يهاكتابخانه يچاپ يكتابريو غ يمجموعه كتاب يكم يبررس
جلـد كتـاب،     96000دانشـگاه اراك بـا    يكتابخانه مركـز   ، 3براساس جدول   

جلـد، و كتابخانـه     68000واحـد اراك بـا    يمدانشگاه آزاد اسال يكتابخانه مركز
ن مجموعـه  يب بـاالتر يـ جلد به ترت 38000اراك با  يدانشگاه علوم پزشك يمركز
كـه كتابخانـه    يدرحـال  ؛نددارا هستشهر اراك  يدانشگاه يهارا در كتابخانه يكم
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-گر كتابخانـه يرا نسبت به د يزلت نايوضع ،جلد كتاب 1500ام نور با يدانشگاه پ

 يمركـز  يهـا كتابخانـه  ،هـا نامـه انيـ نـه پا يدر زم. شهر اراك دارد يدانشگاه يها
جلـد و كتابخانـه مجتمـع قـائم مقـام       3053واحـد اراك بـا    يدانشگاه آزاد اسالم

 ؛دارنـد  يت قابل تـوجه يوضع يسسات خصوصؤن ميجلد در ب 1278با  يفراهان
جلـد،   786 ران واحـد اراك بـا  يـ كه كتابخانـه دانشـگاه علـم وصـنعت ا     يدر حال

 405دانشگاه اراك بـا   يجلد، و كتابخانه مركز 700اراك با  يدانشگاه علوم پزشك
 براساس جـدول . ت شاخص دارنديوضع ،يسسات دولتؤن  مينامه در اانيجلد پا

چ يكـه هـ   ي، در حالها مورد توجه واقع شدهكتابخانه نيات در ايت نشريوضع ،3
   .باشندينم يخط يهاخهنس مند ازمزبور بهره يهاك از كتابخانهي
   

  شهراراك يدانشگاه يكتابخانه ها  يچاپ يركتابيو غ يمجموعه كتاب يكم يبررس. 3جدول
 ريو غ يمواد كتاب       

  يچاپ يكتاب         
  

  نام  كتابخانه

  كتاب
  )جلد( 

  مجله
  )جلد( 

-انيپا
  نامه

  )جلد( 

  نسخ
  يخط 
  )جلد( 

گزارش 
  يعلم

  )جلد( 

گزارش 
 يقيتحق

  )لدج(

-جزوه
  )جلد(

  نقشه
  )قطعه(

ره كُ
 ييايجغراف

  )فقره(

  -  3  -  740  -  -  3053  748  68000  دانشگاه آزاد اراك يمركز
  -  -  -  - - - 1278 90 16000 يمجتمع قائم مقام فراهان

  2 18  -  39 7 - 405 180 96000  دانشگاه اراك يمركز
ه دانشگاهيدانشكده علوم پا

  -  -  -  9  17  -  120  34  13000  اراك

  -  -  -  - - - 284 68 3900 دانشگاه اراك م.فدانشكده 
  2 20  -  - - - 300 76 1500  ام نوريدانشگاه پ

ران واحديصنعت ا علم و
  -  7  200  -  10  -  786  102  15000  اراك

دانشگاه علوم  يمركز
  -  -  -  250  100  -  700  170  38000  اراك يپزشك

  -  -  -  125 70 - - 100 9000  يدانشكده پرستار
 يمجتمع آموزش

آموزشكده ( ن يمنرالمؤيام
 )سما يو حرفه ا يفن

14746  25  -  -  -  -  -  50  -  

  
هـاي  هاي تحقيقـي، جـزوه، نقشـه و كُـره    هاي علمي، گزارشوضعيت گزارش   

  .هاي دانشگاهي اراك به درج شده استدر كتابخانه  3جغرافيايي در جدول
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اراك يدانشگاه يهاكتابخانه يجار يتخصص يات ادوارين اشتراك نشريعناو يتعداد كم  

 يتخصصـ  يات ادوارين اشتراك نشـر ينه تعداد عناويدر زم 4، براساس جدول    
-ن كتابخانـه يات التيو نشر يات فارسي، تعداد نشريدانشگاه يهاكتابخانه يجار
 يدارا ،واحـد اراك  يدهد كه كتابخانـه دانشـگاه آزاد اسـالم   يمزبور نشان م يها

دانشگاه اراك  ين، كتابخانه مركزيه التيعنوان نشر 15و  يه فارسيوان نشرعن 270
  ين، كتابخانـه مركـز  يه التـ يعنـوان نشـر   15و  يه فارسـ يعنوان نشـر  130 يدارا

ه يعنـوان نشـر   10و  يه فارسـ يعنوان نشر  80 ياراك دارا يدانشگاه علوم پزشك
ه يعنـوان نشـر    80بـا   يراپزشـك يپ و يي، مامـا ين، كتابخانه دانشكده پرسـتار يالت

  80بـا   ين، و كتابخانـه مجتمـع قـائم مقـام فراهـان     يه التيعنوان نشر 20و  يفارس
نسبت به   يابرجسته يزان كمياز م ،نيه التيعنوان نشر 10و  يه فارسيعنوان نشر

فاقد اشتراك  مزبور اصوالً يهاانهكتابخ يبرخ متقابالً. ها برخوردارندر كتابخانهيسا
  .اندن گزارش شدهيالت يات ادواريشرهرگونه ن

  
  شهر اراك يدانشگاه يهاكتابخانه يجار يتخصص يات ادواريتعداد عنوان اشتراك نشر .4جدول

  نام كتابخانه
ات ينشر
  يفارس

  )عنوان(

اتينشر
  نيالت

 )عنوان( 
  15  270 واحد اراكيدانشگاه آزاد اسالميمركز

  10  80 يمجتمع قائم مقام فراهان
  15  130 دانشگاه اراكيمركز

  5  7 ه دانشگاه اراكيدانشكده علوم پا
  15  30 دانشگاه اراكيو مهندسيدانشكده فن
  -  50 ام نوريدانشگاه پ

  12  76 ران واحد اراكيدانشگاه علم وصنعت ا
  10  80 اراكيدانشگاه علوم پزشكيمركز

  20  80 يراپزشكي، پيي، مامايدانشكده پرستار
ويآموزشكده فن(نيمنرالمؤياميمجتمع آموزش

  -  18 )سمايحرفه ا

  
ـ مجموعه مـواد د  يكم يبررس     شـهر اراك  يدانشـگاه  يهـا كتابخانـه  يداريشـن  -يداري

ت يـ قابـل رو  يداريشـن  – يداريمجموعه مواد د يت كميوضع 5 براساس جدول
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ش، يكروفيفقره م 70لم، يكروفيحلقه م 46دانشگاه اراك با  يكتابخانه مركز. است
حلقـه نـوار    70، يوتريفقره نرم افـزار كـامپ   303لم، يحلقه ف 23نواركاست،  308

، از مجموعـه  يسك نـور يفقره د 61و  ديحلقه اسال 9قطعه عكس،  40، ييويديو
ن يـ در ا. باشـد  يشهر اراك برخوردار مـ  يهاگر كتابخانهينسبت به د يترمناسب

دانشـگاه علـوم    يمركـز  يا كتابخانـه هـ   يداريشن -يداريراستا، مجموعه مواد د
لم، نـرم افـزار   ينـه فـ  يدر زم يراپزشـك ي، پيي، مامـا يو دانشـكده پرسـتار   يپزشك
  .قابل توجه است يسك نوريو د ييويدي، نوار ويوتريكامپ

  
  شهر اراك يدانشگاه يكتابخانه ها  يداريشن -يداريمجموعه د يكم يبررس .5جدول
  -مواد  ديداري

  شنيداري
  نام كتابخانه   

  
  لميكروفيم

  )حلقه( 

  شيكروفيم
  )فقره( 

نوار 
  كاست

  )فقره(

  لميف
  )حلقه( 

افزار نرم
  يوتريكامپ
  )فقره(

نوار 
  دئويو
  )حلقه(

  عكس
 )
  )قطعه

-دياسال
  )لقهح(

سك يد
  ينور

  )فقره( 
دانشگاه آزاد  يمركز
  140  -  -  -  20  -  -  -  -  واحد اراك ياسالم

  - -  -  - - - - - - يمجتمع قائم مقام فراهان
  61  9  40  70  303  23  308  70  46  دانشگاه اراك يركزم

ه يدانشكده علوم پا
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دانشگاه اراك

دانشكده ف و م دانشگاه 
  -  -  -  -  250  -  -  -  -  اراك

  15  600  -  300  20  300  200  -  -  ام نوريدانشگاه پ

ران واحديصنعت ا علم و
  30  -  -  -  3  -  -  -  -  اراك

دانشگاه علوم  يمركز
  300  -  -  50  10  50  -  -  -  اراك يپزشك

، يدانشكده پرستار
  300  -  -  50  3  50  -  -  -  يراپزشكي، پييماما

 يمجتمع آموزش
آموزشكده (ن يرالمومنيام
  )سما يو حرفه ا يفن

-  -  -  -  1  -  -  -  -  

  
  شهر اراك يدانشگاه يهاهاساس فرمول استاندارد كتابخان از بريمجموعه مورد ن

  بر  يق مبتنيحقت 2 ، سوال شمارهپژوهش ذكر شده يه در سواالت اساسآن چنانك
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 يدانشگاه يهاموجود در كتابخانه ينابع كتابم يزان كميم"پرسش بود كه  نيا
  دارد؟ يران چه تناسبيا يدانشگاه يهاكتابخانه يشهر اراك با استانداردها

ه، يـ متشـكل از مجموعـه پا   1 بر اصـول فرمـول   يمبن  6 جدول ،ن اساسيبر ا   
ان يدانشـجو  يمجموعه الزم بـرا  ،)F(تمام وقت  يت علمأيه يمجموعه الزم برا

، مجموعـه الزم  )U( يكارشناسـ  يهـا رشـته  ي، مجموعه الزم برا)E( تمام وقت 
، )D( دكتـرا   يهارشته ي، مجموعه الزم برا)M(ارشد  يكارشناس يهارشته يبرا

  .ديم گرديترس  2بر اساس جدول )V(تعداد كل مجموعه كتابخانه 
شهر اراك بر اسـاس   يدانشگاه يهاكتابخانه يهامجموعه يزان كميم ،ازاينرو    

  :ل استيت باال به قرار ذيكتابخانه با اولو  5  يبرا  6جدول
  جلد 356667: اراك يدانشگاه علوم پزشك يكتابخانه مركز

  جلد 279702: يكتابخانه مجتمع قائم مقام فراهان
  جلد 277859: واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم يكتابخانه مركز
  جلد228079: دانشگاه اراك يكتابخانه مركز

  جلد 174710: ام نوريدانشگاه پكتابخانه 
  رانيا يدانشگاه ياز بر اساس فرمول استاندارد كتابخانه ها يمجموعه مورد ن .6جدول      

مجموعه         
  ازيموردن

  
  نام كتابخانه

جموعه م
  هيپا

مجموعه الزم 
 يات علميه يبرا

  تمام وقت

 يمجموعه الزم برا
ان تمام يدانشجو

  وقت

مجموعه الزم 
 يرشته ها يبرا

  يكارشناس

 يمجموعه الزم برا
 يرشته ها
  ارشد يكارشناس

مجموعه الزم 
 يرشته ها يبرا

  دكترا

تعدادكل 
مجموعه 
  كتابخانه

  277859  40000  54000  11055  115104  17700  40000  دانشگاه آزاد اراك
مجتمع قائم مقام 

  279702  80000  30000  10050  112452  15200  32000  يفراهان

  228079  40000  54000 7035 75144 11900  40000  دانشگاه اراكيمركز
ه يدانشكده علوم پا
  111774  20000  33000  2010  21864  2900  32000  دانشگاه اراك

دانشگاه  م.فدانشكده 
  64644  -  9000  1340  18804  3500  32000  اراك

  174710  -  3000 8710 122400 600  40000  ام نوريدانشگاه پ
دانشگاه علم وصنعت 

  42927  -  -  1675  8052  1200  32000  ران واحد اراكيا

  356667  280000  3000  1675  15792  16200  40000   يعلوم پزشك يمركز
  130801  80000  -  1005  6696  3100  40000   يدانشكده پرستار

  46484  -  - - 3484 3000  40000  امس
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ران موجود يا يدانشگاه يها اساس فرمول استاندارد كتابخانه از بريسه مجموعه مورد نيمقا

  شهر اراك يدانشگاه يهادر كتابخانه

ـ يـ زان دقيـ بـه م  يابيشد، قصد از دستطرح م 2 يكه در سوال اساسچنان    يق كم 
ـ يـ شهر اراك و بـرآورد م  يدانشگاه يهامجموعه كتابخانه بـه   يابيدسـت  ،يزان كم

شـده   يران تلقـ يا يدانشگاه يهاوعه با فرمول استاندارد كتابخانهن مجميتناسب ا
اسـاس فرمـول    از بريمورد ن  سه مجموعهي، به مقا7 بر اساس جدول شماره. است
 يهـا موعـه موجـود در كتابخانـه   ران بـا مج يـ ا يدانشـگاه  يهاارد كتابخانهاستاند

بـر مجموعـه مـورد     يسه مبتنيمقا يرهايشهر اراك مبادرت شد كه متغ يدانشگاه
مـواد   يموجـود، معـادل جلـد    ي، مجموعـه مـواد چـاپ   1 از بـر اسـاس فرمـول   ين
شـامل  ت كل مجموعه موجـود  ينها و در  ،يداريشن -يداريو مواد د يكروفرميم

 يتلقـ  يداريشـن  -يداريـ و مـواد د  يكروفرميم و يجلد يهاو معادل يمواد چاپ
  . شده است

شـهر   يدانشـگاه  يهادر كتابخانه يكتاب يها، تمام مجموعه 7 براساس جدول   
در  يمطلـوب ت نـا ير از وضعيز يها، كتابخانهبيبه ترت و ر استاندارد استياراك ز

  :برنديرنج  م يتابركيو غ يمواد كتاب يتفاوت موجود
  جلد؛ 317207: اراك  يكتابخانه دانشگاه علوم پزشك

  جلد؛ 262424: يكتابخانه مجتمع قائم مقام فراهان
  جلد؛ 205903: واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم يكتابخانه مركز

  .جلد 171453: ام نوريكتابخانه دانشگاه پ
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فرمول استاندارد كتابخانه ها ي دانشگاهي ايران با مجموعه مقايسه مجموعه مورد نياز براساس . 7جدول
  كتابخانه ها ي دانشگاهي شهر اراك  موجود در 

  
 يدانشـگاه  يهـا نترنت كتابخانـه ياتصال به منابع ا و ياطالعات يهااشتراك بانكوضعيت 

  اراك
بـه   يابيامكـان دسـت   نترنت به منظـور يا و اتصال به ياطالعات يهاكاشتراك بان   

 يمركـز  يهـا پـژوهش، كتابخانـه   4 بر سـوال  يكاربران مبتن يبرا يمنابع اطالعات
 يدانشـگاه اراك، كتابخانـه مركـز    ياز جملـه كتابخانـه مركـز    معتبر يهادانشگاه

، واحـد اراك  يگاه آزاد اسالمدانش ياراك و كتابخانه مركز يدانشگاه علوم پزشك
 يهيوده كـه بـد  ب معتبر ياطالعات يهااز بانك ياريوسته به بسيمند از اتصال پبهره

فهرسـت  . ن منـابع را دارنـد  يـ از ا ييجـو ز توان بهـره يمزبور ن يهااست كتابخانه
  :ل استيبه قرار ذ ،ها استخراج شدهنامهن پاسخيكه از ا يمختصر

  نام كتابخانه

 
مجموعه 

مورد نياز بر 
 اساس فرمول

مجموعه 
مواد چاپي 
  موجود

معادل جلدي مواد 
ميكروفرمي و مواد 

  شنيداري -ديداري

كل مجموعه موجود 
شامل مواد چاپي و معادل 

ي جلدي ميكروفرمي و ها
  شنيداري -مواد ديداري

مجموعه 
زيراستاندارد 

  است
  تفاوت

  -205903  بلي  71956 160 71796 277859 مركزي آزاد اراك
مجتمع قائم مقام

  -262424  بلي  17278  -  17278  279702 فراهاني

مركزي دانشگاه
  -130678  بلي  97401  930  96471  228079  اراك

دانشكده علوم پايه
  -98628  بلي  13146  -  13146  111774 نشگاه اراكدا

و م فدانشكده 
  -60210  بلي  4434  250  4184  64644 دانشگاه اراك

  -171453  بلي  3257 1435 1822 174710 دانشگاه پيام نور
  -26891  بلي  16036  33  16003  42927  علم وصنعت اراك
مركزي دانشگاه

  -317207  بلي  39460  410  39050  356667 علوم پزشكي اراك

دانشكده پرستاري،
  -121203  بلي  9598  403  9195  130801 مامايي، پيراپزشكي

مجتمع آموزشي
( اميرالمؤمنين 

آموزشكده فني و 
 )حرفه اي سما

  -31687  بلي  14797  1  14796  46484
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  : واحد اراك ياسالمكتابخانه دانشگاه آزاد 

Scopus, Elsevier, GAL, Emerald, proqouest, IAU, Dijital dissertation. 
  : دانشگاه اراك يكتابخانه مركز

Mathsinet, IOP, Ebsco, Elsevier 
  : اراك يدانشگاه علوم پزشك يكتابخانه مركز

Proquest, Springer, CSA, Lippinott, PEDRO, CinaHL, CDS.  
Pub. Health, Pub. Med, WHO, Ovid, EBSCO, Evicence, Medline.  
Dynamed- British medi cal- GiDEon ( Global infect Dis Epid.     
Network, INLM, MD consult, inter science, Wiley , 
JAMA, Human press, thieme, Blackwell, Premedline,. MD, Images.  
IOP, Emerald, Current.        
Medline plus  

را بـه   يچگونـه امكـان دسترسـ   يسسـات ه مؤ يهااز كتابخانه يبرخ ،در مقابل   
ام يـ دانشگاه پ يهاكتابخانه: ؛ از آن جمله استانداعالم نكرده ياطالعات يهاگاهيپا

  ).سما ياو حرفه يآموزشكده فن(ن يمنرالمؤيام ينور و مجتمع آموزش
مزبـور   يهـا  توسط كتابخانه يسازماندرون يالعاتاط يهاگاهيجاد پاينه ايدر زم   

  3، 8 بـر اسـاس جـدول     يعـات بـه منـابع اطال   يجامعـه علمـ   يبه منظوردسترسـ 
 70كتابخانـه معـادل     7درصد جـواب مثبـت ارائـه نمـوده و      30كتابخانه معادل 

گـاه  يجـاد پا ياراك به منظـور ا  يدانشگاه يهاكتابخانه. اندداده يپاسخ منفدرصد 
  :شامل موارد زير است يسازماندرون ياتعاطال

 رانيـ كتابخانه دانشـگاه علـم و صـنعت ا    ؛يراپزشكيو پ يي، مامايكتابخانه پرستار
  .اراك يدانشگاه علوم پزشك يو كتابخانه مركز ؛واحد اراك

  
 يهاهكتابخان يسازماندرون ياطالعات يهاگاهيجاد پايبه منظور ا يدرصد همكار يفراوان. 8جدول

  شهر اراك يگاهدانش
 يهمكار

  كتابخانه ها 
 

  درصد  يفراوان

  30 3 يبل
  70 7 ريخ
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   يريگجهينت
 يتعـداد منـابع و مجموعـه مـواد كتـاب     " يعنـي اول  يپرسش اساس در پاسخ به   

نشـان   ژوهش   پن يـ ج اينتـا  ،"شهراراك در چه حد است؟ يدانشگاه يهاكتابخانه
ـ  يداد كه كتابخانه مركز  يجلـد كتـاب، كتابخانـه مركـز     96000ا دانشگاه اراك ب
 يو كتابخانـه مركـز    جلـد كتـاب،   68000واحـد اراك بـا    يدانشگاه آزاد اسـالم 
ـ  يب باالتريجلد به ترت 38000اراك با  يدانشگاه علوم پزشك را   ين مجموعـه كم

كه كتابخانـه دانشـگاه    يدرحال. شهر اراك برخوردارند يدانشگاه يهادر كتابخانه
 يهـا گـر كتابخانـه  يرا نسـبت بـه د   يت نـازل يجلد كتاب وضـع  1500ام نور با يپ

  .باشديم شهر اراك دارا يدانشگاه
ها از همه كتابخانه كه نشان داد) 1383( مرادمند  قيتحق يهاافتهي ن راستايدر ا   

سـه بـا تعـداد    يمنـابع موجـود در مقا  . ر اسـتاندارد هسـتند  يـ نظر تعـداد منـابع، ز  
زان منـابع موجـود در   يـ م. ار انـدك هسـتند  يبس يت علمأيه يان و اعضايدانشجو
در مقـاطع و سـطوح    يليتحصـ  يهـا ش تعـداد رشـته  يها به تناسب افـزا كتابخانه

  .  اندافتهيمختلف گسترش ن
موجـود   يمنابع كتـاب  يزان كميمتناسب "يعني دوم  يدر پاسخ به پرسش اساس   

 يدانشـگاه  يهـا كتابخانـه  يهـا شهر اراك با استاندارد يدانشگاه يهادر كتابخانه
 يهـا در كتابخانـه  يكتـاب  يهـا ج حاصله نشان داد كـه تمـام مجموعـه   ينتا ،"رانيا

نظارت وابسـته بـه عوامـل    ميزان كن ير استاندارد هستند، ليشهراراك ز يدانشگاه
-ا آمـوزش يسسات ها به مؤهن كتابخانيسازمان ا ير وابستگيمتغ از قبيل  يمتعدد

 يتلقـ  يليو مقـاطع تحصـ    هـا ا سطح موجود دورهيو  ههر مؤسس يحضور يها
 يدر تفاوت موجـود  يت نامطلوبياز وضع به ترتيب ريز يهاكتابخانه .شده است
  :برنديرنج م يكتابريو غ يمواد كتاب

   
 جلد   317207      :اراك يكتابخانه دانشگاه علوم پزشك -
  جلد 262424      :يكتابخانه مجتمع قائم مقام فراهان -
  جلد 205903  : واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم يتابخانه مركزك -
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  جلد 171453        :ام نوريكتابخانه دانشگاه پ -

كـه   افتنـد يجـه دسـت   ين نتيبه ا، )1384( يد چهريو ام يدريح ،ن راستايدر ا   
درصـد نسـبت بـه      82 يكسـر  ،مـورد پـژوهش   يهااز در كتابخانهيمنابع مورد ن

آشكار شد كه كتابخانه دانشكده  پژوهشن يا ياز بررس. دهدياستاندارد را نشان م
 ،از را طبـق اسـتاندارد داراسـت   يـ درصد از منابع مورد ن 40كه  ييو ماما يپرستار
ن منابع نسـبت بـه اسـتاندارد متعلـق بـه دانشـكده       يدارد و كمتر يت مطلوبيوضع
-يمـ  ،جينتان يبا توجه به ا. دهديدرصد استاندارد را نشان م  6است كه  يپزشك

شهر كرمانشاه از نظر تعـداد منـابع    يدانشگاه يهاتوان ادعا كرد كه تمام كتابخانه
  . تر از حد استاندارد قرار دارندنييف هستند كه در سطح پايآنقدر ضع

موجود در  يكتابريمنابع غ يزان كميم"يعني سوم  يپاسخ به پرسش اساس در   
حاصل نشان داد  يها، داده"چه حد است؟شهر اراك در  يدانشگاه يهاكتابخانه

 3053اراك با  يدانشگاه آزاد اسالم يمركز يهاها، كتابخانهنامهانينه پايدر زم كه
سسات ن مؤيجلد در ب 1278با  يجلد و كتابخانه مجتمع قائم مقام فراهان

ه، كتابخانه دانشگاه علم و ك يدر حال ؛دارند يت قابل توجهيوضع يخصوص
جلد  700اراك با  يجلد، دانشگاه علوم پزشك 786راك با واحد اصنعت 

 نامه در بين مؤسسات دولتيجلد پايان 405كتابخانه مركزي دانشگاه اراك با و
  وضعيتي شاخص دارند

كتابخانه : باشدين صورت ميبد يداريشن -يداريمجموعه مواد د يت كميوضع  
نـوار   308ش، يكـروف يه مفقـر  70لم، يكـروف يحلقـه م  46دانشگاه اراك با  يمركز

 40، ييويديـ حلقـه نـوار و   70، يوتريافـزار كـامپ  نرم 303لم، يحلقه ف 23كاست، 
 يتـر ، از مجموعـه مناسـب  يسك نوريفقره د 61د و يحلقه اسال 9قطعه عكس، 
ن راستا، مجموعه يدر ا. باشديشهر اراك برخوردار م يهاگر كتابخانهينسبت به د

و دانشـكده   يدانشگاه علـوم پزشـك   يمركز يهاانهكتابخ يداريشن -يداريمواد د
 ييويديـ ، نوار ويوتريافزار كامپلم، نرمينه فيدر زم  يراپزشكيپ و يي، مامايپرستار

دانشـگاه آزاد   يكـه كتابخانـه مركـز    يحـال قابل توجه اسـت؛ در   يسك نوريو د
ئو، ديـ لم، نـوار و يش، نوار كاست، فيكروفيلم، ميكروفيواحد اراك، فاقد م ياسالم
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فقـره   140و  يوتريافزار كـامپ فقره نرم 20 يباشد و تنها دارايم  ديعكس و اسال
  . باشديم يسك نوريد

مجتمع قـائم  ( يو مهندس يالزم به ذكر است كه كتابخانه دانشكده فن ،نيهمچن   
ه يدانشكده علوم پا .باشديم يداريشن -يداري، فاقد مجموعه مواد د)يمقام فراهان
و  يكه دانشكده فن يدر حال ؛باشديم يداريشن -يداريفاقد مواد د  كدانشگاه ارا

و فاقـد   اسـت  يوتريافـزار كـامپ  فقره نـرم  250 يدانشگاه اراك تنها دارا يمهندس
د و ي، عكـس، اسـال  يوتريافزار كامپلم، نرميش، نوار كاست، فيكروفيلم، ميكروفيم
  . باشديم يسك نوريد

-فقـره نـرم   20لم، يحلقه ف 300فقره نوار كاست،  200 يام نور، دارايدانشگاه پ   
سـك  يفقـره د  15د و يحلقـه اسـال   600دئو، يـ حلقه نوار و 300، يوتريافزار كامپ

لم، يكـروف يام نـور فاقـد م  يـ دانشـگاه پ  كـه  و الزم بـه ذكـر اسـت    باشـد يم ينور
  . باشديش و عكس ميكروفيم

فقـره   10 لم،يحلقـه فـ   50 ياراك دارا يدانشگاه علوم پزشـك  يكتابخانه مركز   
باشـد و  يمـ  يسـك نـور  يفقره د 300دئو و يحلقه نوار و 50، يوتريافزار كامپنرم

  . باشديد ميش، نوار كاست، عكس و اساليكروفيلم، ميكروفيفاقد م
  ، تنها )اي سماآموزشكده فني و حرفه(در نهايت، مجتمع آموزشي اميرالمؤمنين 

   _، نوار باشد و فاقد ميكروفيلم، ميكروفيشمي افزار كامپيوتريفقره نرم 1داراي 
  . باشديم يسك نوريد و ديدئو، عكس، اساليلم، نوار ويف 

 يهاق اشتراك  بانكيكتابخانه از طر"يعني چهارم  يدر پاسخ به پرسش اساس   
را  يچه منابع و اطالعات به يابينترنت امكان دستيو اتصال به شبكه ا ياطالعات

 يمركز يهاق نشان داد كه كتابخانهيج تحقينتا ،"آورد؟يراهم مكاربران ف يبرا
 يدانشگاه اراك، كتابخانه مركز يمعتبر از جمله كتابخانه مركز يهادانشگاه

، واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم ياراك و كتابخانه مركز يدانشگاه علوم پزشك
در . معتبر بوده است ياطالعات يهااز بانك ياريوسته به بسيمند از اتصال پبهره
گونه چين، هيمنرالمؤيام يام نور و مجتمع آموزشيدانشگاه پ يها، كتابخانهمقابل

ها است كتابخانه يهيبد. اندرا اعالم نكرده ياطالعات يهاگاهيبه پا يامكان دسترس
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از مواد  ييجوامكان بهره يادانشكده يهاكننده كتابخانهو جامعه استفاده

  .دارند يمركز يهاتحت نظر كتابخانه را يكيالكترون
مزبـور بـه    يهـا به كتابخانـه  يسازماندرون ياطالعات يهاگاهيجاد پاينه ايدر زم   

درصـد جـواب مثبـت ارائـه      30، يبه منابع اطالعات يجامعه علم يمنظور دسترس
  . اندداده يدرصد پاسخ منف 70اند و داده
 يسـازمان درون يگـاه اطالعـات  يجـاد پا يا اراك به منظور يدانشگاه يهاكتابخانه   

، كتابخانـه دانشـگاه علـم و    يراپزشـك يو پ يي، مامـا يكتابخانه پرسـتار : ازند عبارت
  .اراك يدانشگاه علوم پزشك يصنعت واحد اراك، و كتابخانه مركز

افتند كـه در  يجه دست ين نتي،  به ا)1384( يد چهريو ام يدرين راستا حيدر ا   
تحـت لـوح فشـرده     يبانـك اطالعـات   13شهر كرمانشاه،  يشگاهدان يهاكتابخانه

 يدانشگاه علوم پزشـك  يمركز يهان آن متعلق به كتابخانهيشتريموجود است كه ب
 يبانـك اطالعـات   5 يهـا دارا ن كتابخانـه يـ است كـه هركـدام از ا   يراز يو مركز
ت، ، دانشـكده بهداشـ  يدانشكده پزشـك  يها، كتابخانهسپس در مرتبه دوم ؛هستند

را دارا  يبانـك اطالعـات   1قرار دارنـد كـه هـر كـدام      ييو ماما يدانشكده پرستار
ن يـ تحت لوح فشرده ندارنـد و در ا  يچ بانك اطالعاتيز هيكتابخانه ن  7هستند و 

  . ضعف هستند ينه دارايزم
 يات ادواريزان اشــتراك نشــريــم"يعنــي پــنجم يخ بــه پرســش اساســدر پاســ   

بـا اسـتاندارد    ير اراك در چه حد است و چـه تناسـب  شه يدانشگاه يهاكتابخانه
ن ينـه تعـداد عنـاو   يج، در زميبا توجه به نتا ،"ران دارد؟يا يدانشگاه يهاكتابخانه

ات ي، تعداد نشـر يدانشگاه يهاكتابخانه يجار يتخصص يات ادوارياشتراك نشر
نشـگاه  دهد كـه كتابخانـه دا  ينشان م ،مزبور يهان كتابخانهيات التيو نشر يفارس

ه يعنـوان نشـر   15و  يه فارسـ يعنـوان نشـر   270 يواحـد اراك دارا  يآزاد اسالم
عنوان  15و  يه فارسيعنوان نشر 130 يدانشگاه اراك دارا ين، كتابخانه مركزيالت

ه يعنوان نشر  80 ياراك دارا يدانشگاه علوم پزشك ين، كتابخانه مركزيه التينشر
ــوان نشــر  10و  يفارســ ــيعن ــه دانشــكده پرســتارن، كتابيه الت ــايخان  و يي، مام

و كتابخانـه   نيه التـ يعنـوان نشـر   20و  يه فارسـ يعنوان نشـر   80  با يراپزشكيپ
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از  ،نيه التـ يعنوان نشر 10و  يه فارسيعنوان نشر  80با  يمجتمع قائم مقام فراهان
 يبرخـ  ،متقـابالً . هـا برخوردارنـد  ر كتابخانـه ينسبت به سـا  يابرجسته يزان كميم

ن گـزارش  يالتـ  يات ادواريفاقد اشتراك هر گونه نشـر  مزبور اصوالً ياهنهكتابخا
  . اندشده

رتبه اول  يه فارسيعنوان نشر 270واحد اراك با  يكتابخانه دانشگاه آزاد اسالم   
. در جـدول دارد  يه فارسـ يعنوان نشر 130را دارد و رتبه دوم را دانشگاه اراك با 

 20بـا   يراپزشـك يپ و يي، مامـا يانشكده پرستارن، ديات التياز نظر نشر ،نيهمچن
  . باشدا مين رتبه اول را داريه التيعنوان نشر

د يافته بود كه دانشـگاه شـه  يجه دست ين نتيبه ا) 1383(مرادمند  ،ن راستايدر ا   
و  ياعـم از تكـرار   يه جـار يعنـوان نشـر   1366چمران اهـواز، در حـال حاضـر    

از يـ ن مـورد ن يدرصـد از عنـاو   2/59قم فقط ن ريكند كه ايافت ميدر يرتكراريغ
البتـه   .ه را دارديعنوان نشر 2631شود و در مجموع، دانشگاه يدانشگاه را شامل م

 ؛خواهنـد داشـت   يهمپوشـان  ن مسـلماً ين عناوياز ا ياريد توجه داشت كه بسيبا
-يافـت مـ  يدر يمختلف به طور تكـرار  يهان در دانشكدهياز عناو ياريچون بس
  .شوند
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   شنهادهايپ    

ات و يد كتـب، نشـر  يـ جهـت خر  يدانشگاه يهاش بودجه كتابخانهيافزا .١
دن بـه حـد   ياز مراجعـان و رسـ  يـ ن نيمجهـت تـأ   ياگر مواد كتابخانـه يد

 استاندارد؛
ش منـابع  يو افـزا  يرسـان نترنت و اطالعيا يهاز بخشيو تجه يراه انداز .٢

 ؛يدانشگاه يهادر كتابخانه يكيالكترون
 يشـبكه جهـان   يوسـته بـر رو  يپ ياطالعـات  يهـا و اشتراك بانـك د يخر .٣

 نترنت؛يا
،  يلـ يالت تكميو تحصـ  يكارشناس يهاس رشتهيسبه هنگام تأبيني پيش .۴

 ؛از يامكانات الزم و منابع مورد ن
 يسـاز در مجموعه ياساس يانتخاب كتاب به مثابه اقدام يمشن خطيتدو .۵

 ن خصوص؛يدر ا يك رهنمود دائمياز  يو به منظور برخوردار
 ينـه الزم بـرا  يتوانـد در مـدت كوتـاه هز   ينكه دانشگاه نمـ يبا توجه به ا .۶

ن راه يتـر مناسباستفاده از ن كند، يماز را تأين مورد نيجبران كمبود عناو
 از است؛ين منابع مورد نيمتأ يبرا يان كتابخانهينظام امانت ب

، يعلمـ ت أيـ ه ياقشار مختلف دانشـگاه، اعـم از اعضـا    يجلب همكار .٧
كه  يك مجموعه مناسب، به طوريجاد يان و كاركنان به منظور ايدانشجو
 .در آن بازتاب داشته باشد يك جامعه دانشگاهيآحاد  يتقاضاها
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