
 شیوه های جذب اعضای هیأت علمی به کتابخانه های دانشگاهی گزارش نشست کارگروه اشتراک تجربیات:

  42/3/1241تاریخ نشست: 

در مورد  11ف رأس ساعت معاون محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شری –نشست با سخنرانی سرکار خانم دکتر رقابی 

تاریخچه کمیته راهبری کتابخانه های دانشگاهی و تشکیل گروه معاونین کتابخانه های دانشگاهی و سپس اضافه شدن مدیران 

کتابخانه های دانشگاهی به گروه و برگزاری همایش آغاز گردید. یکی از کارگروه هایی که طی این یک سال تشکیل و شروع به 

تجربیات بود که جهت مستند کردن سواالت همکاران و پیگیری و نتیجه گیری از آن تشکیل فعالیت کرد، کارگروه اشتراک 

گردید. اولین مبحث این نشست در مورد راهکارهای جذب اعضای هیأت علمی به کتابخانه های دانشگاهی بود که توسط جناب 

ریاست  –. اولین سخنران جناب آقای دکتر زوارقی مدیر محترم کتابخانه دانشگاه گیالن طرح مسأله شد –آقای دکتر باغبان زاده 

 محترم کتابخانه دانشگاه تبریز بودند که موارد مهم صحبت های ایشان در ذیل آمده است:

 اساتید می توانند جهت هدایت این حجم از دانشجو به کتابخانه نقش بسزائی داشته باشند. .1

 ید)اجباری(معرفی خدمات به اسات –برگزاری دوره های دانش افزائی  .4

 ارتباط با اساتید از طریق شبکه های مجازی .3

 کتابخانه پویا –روی باورهای اساتید کار کنیم  -خود توانمند سازی .2

 بازطراحی خدمات در کتابخانه .5

 تغییر نگرش ها-کمیته اخالق –بازطراحی چارت سازمانی کتابخانه ها  .6

 در کمترین زمان اطالعات به اساتید رسانده شود. .7

 صمیمی عاطفی و سازنده -ری ارتباط با اساتیدهنر برقرا .8

 و شکاف های حوزه آموزش و پژوهشنیازها  .9

 کارگاه آزاد هفتگی –ایجاد فضا برای برگزاری کارگاههای آموزشی  .14

 رونمائی از کتاب های اساتید در کتابخانه .11

 ترویجی با گروههای مختلف –نشست های علمی  .14

 وزارتخانه جهت دفاع از کتابخانه های دانشگاهی وجود ندارد.نکته ای که متذکر شدند دفتر مستقلی در 

 سپس آقای عاطفی ملکی از دانشگاه سهند تبریز نیز نکاتی ارائه نمودند از جمله:

 عملیاتی کردن نظرات و تبدیل تئوری به عمل .1

 تشکیل کالس روش تحقییق به صورت مشترک با کتابخانه که خود استاد نیز شرکت نمایند .4



 ورای دانشکده ها و آشنائی بیشتر اعضای هیأت علمی با فعالیتهای کتابخانهشرکت در ش .3

 مراجعه کتابداران به اتاق اعضای هیأت علمی .2

 تشکیل انجمن علمی کتابخانه های دانشگاهی  .5

ابتدا از برگزارکنندگان محترم کتابخانه دانشگاه سمنان ، ریاست  –سخنران دوم جناب آقای دکتر خادمی 

کتابخانه های دانشگاهی تشکر نمودند و اذعان نمودند که موضوعات بسیار مهمی مطرح شد و از جمله همایش 

 همایشی بود که تا کنون بازخورد و ادامه داشته است. از جمله نکاتی که مطرح نمودند:

 خدمات مورد نیاز اساتید طراحی گردد. .1

 بر اساس نیاز اساتید –تنوع خدمات  .4

س نوع رشته می تواند حضوری و یا غیر حضوری باشد  و حوزه علوم انسانی نیاز به مراجعه اساتید بر اسا .3

 مراجعه حضوری بیشتری دارد و حوزه مهندسی مراجعه غیرحضوری

مهندسی بیشتر نیاز به مقاله و پایگاه وجود دارد که از این منظر باید به موضوع نگاه کرد و  –حوزه فنی  .2

 طالعهحوزه انسانی بیشتر به فضا جهت م

 پشتیبانی از آموزش و پژوهش توسط کتابخانه ها .5

 پررنگ کردن نقش کتابخانه ها .6

نکته قابل توجه که توسط اقای دکتر خادمی مطرح گردید در مورد پیاده سازی موارد مطرح شده بود که با توجه به کمبود 

فشار بیشتر روی همکاران و کاهش کیفیت نیروی انسانی که در بیشتر کتابخانه های دانشگاهی قابل مشاهده می باشد باعث 

 کار می شود.

 ریاست محترم دانشگاه الزهرا نیز نکاتی را مطر نمودند که در کتابخانه مرکزی ایشان در حال اجراء می باشد:

 برگزاری کارگاهها با مخاطب اساتید و دانشجویان .1

 رونمائی از کتاب های چاپ شده توسط اساتید .4

 )انتشارات دانشگاه( بعد تبلیغاتی برای پژوهش .3

 نمایشگاه دائمی مجازی از کتابهای منتشر شده اعضای هیأت علمی .2

خانم دکتر رقابی نیز در مورد ارتباط اجتماعی مناسب کتابداران صحبت کردند و متذکر شدند که کتابخانه هم باید منابع 

دن کتابداران باید شکسته شود. تبدیل مناسب داشته باشد و هم خدمات و ارتباط اجتماعی مناسب و تابوی بداخالق بو

 فرهنگی باعث می شود دانشجو استاد را جذب کتابخانه نماید. –کتابخانه به محیط کتابخانه ای 



ریاست محترم کتابخانه دانشگاه قم و مدیر راهبر گروه اشتراک  –در انتهای نشست جناب آقای دکتر محمدی 

جذب اعضای هیأت علمی نیست و چون یک دگردیسی در نظام تجربیات بیان کردند که هیچ جای نگرانی جت 

اطالعاتی صورت گرفته ما نیز باید با این دگردیسی هماهنگ شویم و با یک نگاه  –آموزشی و فناوری های ارتباطی 

 هعلمی به این مشکل نگاه کنیم. اکنون پایان نامه ها و نشریات به صورت الکترونیکی در آمده و اساتید بدون نیاز ب

ولی متأسفانه در مورد کتاب ها چون حق کپی رایت از این منابع کتابخانه ای استفاده می نمایند. حضور در کتابخانه 

انتها تعدادی از همکاران نیز به ارائه نظرات پرداختند و  در مراجعه حضوری بیشتر معنا می یابد. هنوز حل نشده ،

 به اتمام رسید. 13:14جلسه ساعت 

ریاست محترم کتابخانه  –وه اشتراک تجربیات با راهبری جناب آقای دکتر محمدی رشنهادی توسط کارگراهکارهای پی

 معاون محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان: –دانشگاه قم و سرکار خانم قاسمی 

 توسعه منابع دیجیتال جهت استفاده غیر حضوری اساتید .1

 کتابخانه به اساتیداطالع رسانی بیشتر خدمات و منابع  .4

 شرکت در شوراهای پژوهش و معرفی پایگاهها و منابع اطالعاتی .3

 دعوت از معاون پژوهشی دانشگاه و تشکیل جلسات شورای پژوهش به مناسبتهای مختلف در کتابخانه .2

 ....(-پیامک –پست الکترونیک  –)شبکه های مجازی با اساتیداستفاده از راههای مختلف ارتباطی  .5

 شوراهای دانشکده ها و معرفی خدمات به اساتیدشرکت در  .6

 معرفی و رونمایی از کتاب های تألیفی اساتید در کتابخانه در هفته کتاب .7

 معرفی اساتیدی که بیشترین مراجعه و استفاده از کتاب را داشتند و تقدیر و تشکر از آنها .8

 برگزاری کارگاهها با استفاده از اساتید در کتابخانه .9

 روش تحقیق در کتابخانهبرگزاری کالس  .14

 برگزاری تورهای آشنائی با کتابخانه برای دانشجویان در کنار اساتید  .11

 ایجاد میزهای گروهی جهت استفاده اساتید به همراه دانشجویان .14

 دانشجو در کتابخانه –برگزاری گفتگوهای استاد  .13

 بروزرسانی چارت سازمانی کتابخانه ها و تعریف شرح وظایف جدید کتابداران .12

نه با اساتید و ارائه خدمات فراتر از یک امانت و بازگشت کتاب و همچنین و در آخر ایجاد ارتباطی اجتماعی و صمیما .15

  ارتباط بیشتر با سایر معاونت های دانشگاه جهت پیشرفت فعالیتها


