کتابخانه دانشكده ،بهداشت و ايمني
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مقدمه:
كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني با شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد ،دانشجويان و كاركنان و فراهم آوري
منابع و اطلاعات علمي مورد نياز ،گردآوري و ارائه آن به گروههاي ذي نفع شكل گرفته اند؛ بنابراين وظايف
اصلي كتابخانه را مي توان به سه دسته كلي؛  .1مجموعه سازي  .2سازماندهي  .3اشاعه اطلاعات تقسيم كرد.
بايد توجه داشت كه مجموعه سازي نخستين ركن در كتابداري و اطلاع رساني در واحد كتابخانه مي باشد
زيرا فعاليت هاي كتابخانه به صورت مستقيم و غير مستقيم پس از مجموعه سازي شروع مي شود و بر اين
اساس كميت و كيفيت ركن مهم ديگر كتابخانه در امر سازماندهي و اشاعه اطلاعات هستند.
بدين ترتيب مجموعه سازي به مجموع فعاليتهايي اطلاق مي شود كه به كمك آن امكان دستيابي مراجعين
به محتواي مورد نياز چه در خود مجموعه و چه خارج از آن تأمين مي گردد .به همين دليل يكي از
مهمترين و در عين حال مشكلترين فعاليت تخصصي كتابداران محسوب مي شود.
رسالت

رسالت اصلي كتابخانه دانشكده بهداشت و ايمني تقويت آموزش و پژوهش از طريق در اختيارگزاري منابع
اطلاعاتي و كتب مرجع در زمينه هاي تخصصي ،آموزشي و پژوهشي است كه اين امر به منظور پاسخگويي
نيازهاي آموزشي ،تحقيقاتي و مطالعاتي دانشجويان و اعضاي هيات علمي و كاركنان و ساير مراجعين انجام
مي گيرد.

تامین منابع اطالعاتی و کتب تخصصی رشتهدورنما(چشم انداز)

اين كتابخانه درصدد است با جمع آوري كتب ،منابع اطلاعاتي ديجيتال و برقراري لينك هاي ارتباطي با
ساير كتابخانه هاي مرجع به رفرانسي در زمينه بهداشت و ايمني در ايران تبديل شود.
اهداف

 تأمين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي مرتبط با رشته بهداشت حرفه اي
 تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي رشته بهداشت محيط
 تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي رشته بهداشت عمومي
 تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي رشته اپيدميولوژي
 تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي رشته آموزش بهداشت
 تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي رشته مديريت خدمات بهداشتي
 تأمين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي مرتبط با رشته حفاظت صنعتي
 تأمين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي مرتبط با رشته سلامت در بلايا و فوريتها
 تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي مرتبط به رشته ارگونومي


تامين منابع اطلاعاتي و كتب تخصصي مرتبط با رشته مديريت سلامت ،ايمني و محيط زيست HSE

ارزشها

 جمع آوري ،حفاظت و نگهداري آثار و تاليفات جديد اساتيد حوزه هاي تخصصي رشته هاي
دانشكده
 ارائه خدمات مرجع حضوري
 در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع راه اندازي واحد مطالعه و تحقيق ويژه پژوهشگران بعد از ساعت
اداري
 برگزاري كارگاه هاي آموزشي در راستاي توانمند سازي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي

 ارتقاء سيستم نرم افزاري كتابخانه از محيط شبكه به محيط وب

تعاريف
مجموعه سازی

عبارتست از عمل يا فرايند نيازسنجي  ،انتخاب ،سفارش تهيه و دسترس پذير ساختن محتواي منابع
اطلاعاتي مورد نياز جامعه كتابخانه از راه هاي خريد ،مبادله يا ساير روش هاي مرسوم و ارزيابي مداوم آن ها
مي باشد.

جامعه کتابخانه

جامعه كتابخانه متشكل از كليه اعضاي هيئت علمي  ،دانشجويان و كاركنان دانشكده  ،بهداشت و ايمني و
همچنين ساير مراجعه كنندگان دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي باشند.

منابع کتابخانه

منابع كتابخانه در فرايند مجموعه سازي شامل كتاب هاي فارسي و لاتين چاپي و الكترونيكي ،مجلات
الكترونيكي و پايگاههاي اطلاعاتي اشتراك دانشگاه مي باشند.

دامنه و پوشش

كليه منابع رشته هاي حوزه  ،سلامت ،ايمني ،محيط زيست ،اپيدميولوژي ،سلامت سالمندان ،بهداشت
محيط ،آموزش بهداشت ،بهداشت حرفه اي  ،مهندسي صنايع ،ب حران ،حريق ،مديريت  ،آمار ،مديريت
پسماند،ارگونومي

انتخاب و گزينش منابع

هرساله يك ماه قبل از موعد نمايشگاه بين المللي كتاب جلسه اي با حضور كاركنان كتابخانه تشكيل و
تصميمات لازم و وظايف هرفرد در روند انتخاب و فراهم آوري منابع مجموعه از طريق نمايشگاه تعيين مي
گردد.

کميته انتخاب منابع

در امر انتخاب و گزينش منابع مورد نياز كتابخانه علاوه بر كاركنان و مديريت كتابخانه كه نقش اصلي و فعال
را دارند مديران گروههاي آموزشي دانشكده اساتيد هيئت علمي و دانشجويان شركت دارند .
قابل ذكر است انتخاب و گزينش منابع در خريدهاي فصلي و خارج از موعد نمايشگاههاي بين المللي نيز به
همين منوال صورت مي گيرد.

معيارهای عمومي انتخاب مواد

 مرتبط با رشته ها و موضوعات مورد نياز دانشگاه
 توجه به اعتبار نويسنده  ،مترجم و ناشر
 توجه به اعتبار  ،صحت و روز آمد بودن اطلاعات
 جامعيت موضوع و عمق محتواي اثر
 شايستگي علمي اثر
 نياز مراجعان
 شكل ظاهري منابع

سياست فراهم آوری انواع منابع

 متون درسي

با توجه به رسالت اصلي كتابخانه دانشكده منابع درسي از مهم ترين منابعي هستند كه در فرايند
مجموعه سازي نقش اساسي دارند اين منابع شامل منابع درسي دانشگاهي  ،منابع كمك آموزشي مي
باشند كه هدف اصلي تهيه منابع درسي و كمك درسي با توجه به نياز مراجعه كنندگان تهيه مي شود.
 منابع درسي

اين گونه منابع با توجه به نوع نياز جامعه استفاده كننده كتابخانه با پيشنهاد مسئول بخش مرجع ،
متخصصان موضوعي  ،دانشجويان و اعضاي هيئت علمي تهيه مي گردد.
 آثار مذهبي ،ادبي و هنری

كتابخانه به منظور ارتقاء سطح ديني و همچنين نياز مطالعاتي دانشجويان و ساير استفاده كنندگان
كتابها و منابع اسلامي ،اديان و مذاهب ،كتاب هاي تاريخي و آثار ادبي و هنري مشهور ايران و جهان را
در حد نياز و با توجه به بودجه و فضاي كتابخانه تهيه مي

كند.

 مطبوعات روز

اين نشريا ت با توجه به نياز مراجعان و درخواست دانشجويان و همكاران تهيه و دراختيار گذاشته مي
شود.
 پايگاههای اطلاعاتي

خريد و تمديد اشتراك پايگاههاي اطلاعاتي به عهده كتابخانه مركزي بوده كه در كل به صورت متمركز
از طريق منابع علمي،كتابخانه مركزي و اسناد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهيه مي گردد.

روش تهيه منابع

تهيه كتاب به روشهاي خريد و اهداء مي باشد.


خريد:

ازنمايشگاه هاي فصلي و ساليانه كتاب از جمله نمايشگاه بين المللي كتاب تهران و يا از

طريق ناشران تخصصي سطح شهر انجام مي گيرد.

 اهداء :بخشي از منابع كتابخانه از طريق اهداء دريافت مي شود كه كارشناسان كتابخانه پس از
بررسي منابع دريافتي منابع مورد نياز كتابخانه را انتخاب و ساير منابع را جهت استفاده به
صورت آزاد در اختيار مراجعين قرار مي دهند.
لازم به ذكر است سياست كتابخانه در انتخاب يك يا چند روش تهيه مواد و نوع مواد جهت فراهم آوري
تابع سياستهاي بودجه اي دانشگاه و دانشكده و برنامه هاي متمركز كتابخانه مركزي مي باشد.

نحوه سفارش و خريد کتاب

سفارش كتاب توسط كتابداران  ،اعضاء هيئت علمي ،دانشجويان و كاركنان دانشكده پس از تكميل
كردن فرم سفارش مخصوص و ارسال آن به كتابخانه و بررسي در خواستها صورت مي پذيرد  .منابعي
كه نياز به بررسي متخصص موضوعي دارند به نماينده گروههاي آموزشي و در نهايت به معاونت آموزشي
و پژوهشي دانشكده ارجاع داده مي شود كه پس از تاييد عناوين و موضوعات فهرستي از منابع در
خواستي جهت سفارش و خريد تهيه مي گردد.

بودجه

ميزان بودجه خريد كتاب براي كتابخانه دانشكده از نمايشگاه هاي كتاب توسط معاونت تحققات و
كتابخانه مركزي مشخص مي گردد ولي در طي سال تحصيلي در صورت نياز به منابع مطالعاتي خاص
با رايزني هايي كه با معاونت آموزشي و رئيس دانشكده انجام مي پذيرد به صورت محدود از تن خواه
دانشكده جهت خريد كتاب بهره برداري مي گردد.

ساير موارد
وجين

سياست وجين منابع مجموعه مانند سياست انتخاب و بر اساس نظارت  ،ارزيابي و بازنگري دوره اي
مجموعه كتابخانه انجام مي پذيرد كه در صورت مبادله و يا فروش ،مبلغ فوق دراختيار كتابخانه جهت
خريد مجدد كتاب قرار گرفته خواهد شد.

معيارهای وجين

انجام فرايند وجين منابع و ساير روش هاي ارزيابي مجموعه مطابق آيين نامه ها  ،فرم ها ي مخصوص
وجين انواع منابع و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از طرف كتابخانه مركزي انجام مي پذيرد.

تبيين سياستهای کتابخانه در قبال مساله سانسور منابع

طبق سياست ها و آيين نامه هاي كتابخانه مركزي دانشگاه عمل مي گردد.

ارائه برنامه زمان بندی مشخص جهت بازنگری مستمر در خط مشي مكتوب کتابخانه

با توجه به اين كه كتابخانه مركزي دانشگاه هرساله برنامه منظمي جهت ارزيابي كتابخانه هاي دانشگاه
به اجرا مي گذارد بدين منوال در برنامه ها  ،خط مشي ها ازجمله خط مشي مجموعه گستري كتابخانه
و ساير آيين نامه ها و بيانيه ها ي كتابخانه بازنگري ساليانه صورت مي گيرد ؛ لازم به ذكر است در
صورت لزوم و در طول سال و پس از اخذ تصميمات لازم در جلسات داخلي كتابخانه نيز در برنامه ها ،
خط مشي ها ،آيين نامه ها و بيانيه هاي كتابخانه بازنگري لازم انجام مي گيرد

