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چکیده
است. ناپذیر اجتناب ضرورتی تحقیقاتی و دانشگاهی کتابخانههاي در تبادل اطالعات براي ایجاد شـبکه کتابشناختی
آموزشی محیطهاي علمی، د ر کننده استفاده جامعه نیازهاي اطالعاتی از بخشی میتوان کتابشناختی شـبکه قالب در
عملیاتی الگویی تحقیق ارائه این هـدف نمود. تامین اي کتابخانه بین امانت و اشـتراك منابع طریق از تحقیقاتـی را و
اسـت. این اشـتراکی اطالعات بازیابی و ذخیره نظام خدمات از گیري بهره هدف با کتابشـناختی شـبکه ایجاد براي
تحقیقاتی فضاهاي و دانشـگاهها در کاربران براي را شبکه محیط در کتابشناختی اطالعات دسترسـی قابلیت شـبکه
کتابداران تخصصی از خدمات کرد: استفاده زیر اشـاره موارد میتوان به شـبکه این مزایاي از جمله میدهد. افزایش
و ذخیره تعاونی، شکل به اطالعاتی نیازهاي تامین و آوري فراهم امکان شـبکه، بسـتر رسـانی در و متخصصان اطالع

تحویل مدرك. خدمات کتابشناختی، کنترل اطالعات، اشتراکی بازیابی

د انشـگاهی، کتابخانههاي کتابخانههاي کتابشناختی، شبکه الگوي ارائه کتابشـناختی، شـبکه ایجاد کلیدي: کلمات
کنترل اشتراکی، بازیابی اطالعات و ذخیره اطالعاتی، نظام نیازهاي منابع، تخصصی، اشتراك کتابخانههاي تحقیقاتی،

ایران کتابشناختی،

کتابشناختی شبکه ایجاد الگوي
کشور تحقیقاتی و دانشگاهی کتابخانههاي
رادمهر علی •
کشاورزي تحقیقات و آموزش ترویج، سازمان علمی هیات عضو
خرداد 1387 پذیرش: تاریخ  1387 خرداد دریافت: تاریخ
Email: aradmehr1191@gmail.com

 در
بهار 1387 شماره 78، باغبانی زراعت و  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


20 باغبانی   و  در  زراعت

1387 78، بهار شماره

زراعت و باغبانی21  
 در

Pajouhesh & Sazandegi No 78 pp: 19-29

Establishment of bibliographic network among the university and research libraries: A practical model

By: A. Radmehr, Member of Scientific Board of Agricultural Research and Education Organization

Bibliographic network is necessary to exchange the bibliographic scientific information in university and research 

libraries. Through resource sharing and network based inter library loan services may be acquired some parts of 

information needs of researchers and faculty staff. The purpose of This research is to deliver a practical model for 

build a bibliographic network, to establish a cooperative information storage and retrieval system, for access the mass 

scientific information in the network, information dissemination easily and simply, to define a joint research projects 

among the libraries. The most important duties of the network are as follows: bibliographic control services, document 

delivery and recourse sharing, current awareness services, scientific information acquisition, to define standards, to 

train the library staff.

Keywords: Bibliographic network establishment, Bibliographic network model, University Libraries, Research 

Libraries, Special Libraries, Resource Sharing, information needs, cooperative information storage and retrieval 

system, Bibliographic Control, IRAN 

مقدمه
و  ــکالت مش ــو و س یک ــی موجود از علم ــع مناب ــترده گس ــم حج
کتابخانهها تا باعث شده است دیگر، ــوي س از مالی منابع محدودیتهاي
یکی بهره گیرند. معضالت این بر آمدن فائق براي مختلفی راهکارهاي از
شبکه اندازي راه و ایجاد شد ه، یاد ــکل مش براي حل روشها از مهمترین
نظر به ــت. اس تحقیقاتی و ــگاهی دانش کتابخانههاي میان ــناختی کتابش
زیرساختهاي باید تحقیقاتی ایران و کتابخانههاي دانشگاهی در میرسد
وجود اطالعات تبادل به منظور ــبکه کتابشناختی ش راهاندازي براي الزم
به وضعیت توجه تالش خواهد شد تا با بررسی این د ر .(2) باشد ــته د اش
و دانشگاهی کتابخانههاي توانمندي هاي و امکانات و زیرساختاري موجود
این گردد. در کتابشناختی ارائه ایجاد شبکه الگویی براي تحقیقاتی ایران،
کارکرد هاي و وظایف شبکه، کلی ساختار ایجاد بر عالوه پیشنهاد ي، الگوي
ــیوه ش همچنین و هم با کتابخانه ها ارتباط ــوع ــبکه، ن ش از انتظار مورد
در گرفت. خواهد قرار ــی موردبررس شبکه توسعه و ــتیبانی پش نگهد اري،
طریق مرکز هماهنگی از فعالیت ها از برخی این شبکه کتابشناختی قالب
از غیرمتمرکز طور فعالیتها به از دیگر و برخی متمرکز طور به ــبکه ش
مرکزي سوي کتابخانههاي نیز از و برخی ــگانه اصلی شش گره هاي طریق

شد. انجام خواهد کشور سراسر پژوهشی مؤسسات دانشگاهها و

کتابشناختی شبکه تعریف
با ــناختی داد ههاي کتابش ــتراك اش منظور ــه ب که ــبکهاي ش به
ــار (د ادهها) اعتب ــرل کنت و ــتاندارد ــی اس ارتباط ــب قال از ــتفاده اس
موجود ــبکههاي از ش مجموعهاي به همچنین ــود(10) و میش ایجاد
ــان یکس پروتکلهاي از ــتفاده اس با ــود که میش ــهاي اطالق کتابخان
و به گونهاي ــرده ک فنی معین فعالیت ــاختارهاي زیرس با ــی، ارتباط
اطالعات ــه ب ــتراکی اش ــی دسترس امکان ــند که باش ــده ش طراحی
یک هر د رون از را کتابخانه ها د ر ــود موج علمی منابع ــناختی کتابش

آورند. فراهم بهرهبرداران براي شبکه عضو کتابخانههاي از

کتابشناختی  شبکه ایجاد  اهداف
اصلی هدف

افزایش ایجاد شبکه کتابشناختی میان کتابخانهها، از اساسی هدف
ــرعت س و افزایش کتابخانهاي خدمات ــواع ان د ر ارائه ــرهوري به میزان
کاربران ــوي س از اطالعاتی منابع ــناختی به اطالعات کتابش ــی دسترس

.(13) میباشد کشور سطح در تحقیقاتی و د انشگاهی کتابخانههاي
در  بهرهوري میزان افزایش طراحی شبکه و عمده دالیل و فرضیات

از: عبارتند کتابخانهها
ــازماندهی س ــراي ب ــی تعاون ــتگان) (فهرس ــگاه پای ــک ی ــاد ایج
یک و پیادهسازي کارکرد ها تعریف تکرار و جلوگیري از (فهرستنویسی)
منطقه یک به خدمات ــات ارائه اطالع بازیابی و ذخیره ــتاندارد واحد اس
کتابخانههاي همه بلکه ــود نمیش خاص محدود ــازمانی س یا جغرافیایی
کتابخانه ها ــایر س خدمات از میتوانند ــور کش ــر سراس از ــبکه ش عضو

شوند. برخورد ار
اطالعات اطالعاتی موجود در هر کتابخانه با در اختیار گذاشتن منابع
کشور سراسر محققان و متخصصان میان میتوانند منابع ــناختی کتابش
بخش منابع، به ــی دسترس میزان افزایش با کنند. پیدا ــتفاد ه اس قابلیت

میشود. جبران کتابخانهها در مالی منابع محدودیتهاي از زیادي
مجبور استفادهکنندگان شبکه، بستر د ر کتابخانهاي خدمات ارائه در
بود. نخواهند کتابخانهها کارکنان برخی سلیقهاي برخورد هاي تحمل به
زیادي هزینه ــت پرداخ متحمل اینکه بدون ــتفادهکننده اس جامعه
را کتابخانهها ــی اطالعات منابع از خود ــتفاده اس میزان میتواند ــرد د، گ

. دهد افزایش

فرعی اهداف
محققان جامعه و همکاري در بین دانشگاهیان و تعاون تقویت روحیه

طریق تقویت از ــا کتابخانهه د ر ــود موج اطالعات ــاعه اش تاکید بر
شبکه؛ همکاريهاي بین کتابخانهاي در قالب

کتابشناختی... شبکه ایجاد الگوي
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ــی و پژوهش ــگاهی دانش محیط هاي کتابخانه هاي ــدن ش برخورد ار
مناطق اطالعاتی کتابخانههاي منابع و خدمات از ــور کش محروم مناطق

نامه؛ تفاهم انعقاد قالب د ر برخوردار
قبیل از کتابخانهها ــاري ج امور در کتابخانهها ــان کارکن ــارکت مش

مجموعهسازي؛ و منابع فراهمآوري
کتابخانههاي کارکنان بین مشترك پروژههاي و طرحها اجراي امکان

پژوهشی؛ مؤسسات و دانشگاهی
ــبکه  ش هماهنگکنندگان ــوي از س ــی آموزش کارگاههاي برگزاري
از امکانات بهتر ــتفاده اس در بهرهگیران مهارت ــطح ارتقاي س به منظور

شبکه. قابلیتهاي و

تحقیقاتی دانشگاهی و کتابخانههاي شبکه کتابشناختی وظایف
ــناختی کتابش ــبکه ش خدمات و کارکردها وظایف، ــش بخ ــن ای در
مطرح میشود. پژوهشی مؤسسات و دانشگاهی پیشنهادي کتابخانههاي

عبارتند از: وظایف اهم این

کتابشناختی کنترل خدمات
ردهبند ي نظامهاي و ــی فهرستنویس الگوهاي تنوع که ــی آنجای از
ــی تعاونی فهرستنویس ،(4) ــود میش ــتگان1 فهرس وجود آمدن به مانع
فهرستگان تولید و به تهیه منجر ــناختی می تواند کتابش کنترل ازطریق
نشریات التین و و فارسی کتابی منابع از سیاههاي فهرستگان این شود.
طریق از می گیرد. در بر کتابخانهها را التین موجود در و ادواري فارسی
تحویل خدمات ــه اي، کتابخان بین امانت قبیل از ــی خدمات ــیاهه س این
امکان پذیر میشود (14). سهولت و ــرعت س به مرجع خدمات و مد رك
دلیل به بلکه آسان می شود فهرستگان از با استفاده منابع گردش تنها نه
نیز مالی منابع مصرف در علمی منابع ــراري تک خریدهاي از جلوگیري

میگردد. جویی صرفه
به  ــت، داش انتظار میتوان ــتگان فهرس از نیز دیگري ــاي  کاربرده
تهیه کرد موضوعی اختصاصی و ــیهاي میتوان کتابشناس نمونه عنوان
به و محققان د انشجویان استادان، د سترسی سهولت امر موجب این که
طرف از .(3) ــود. میش حوزههاي تخصصی آنها با مرتبط علمی ــع مناب
به میبخشد . ــرعت س را ــی و آموزش تحقیقاتی فعالیت هاي انجام د یگر
منابعی براي میتوان ــناختی را کتابش فرایند کنترل ــی، کتاب منابع جز
و تحقیقاتی طرحهاي نهایی گزارشهاي ــالهها، رس پایاننامهها، همچون

برد. به کار پروژه ها نیز
سوي  از ایران) مارك (مثًال استاندارد واحدي که میشود ــنهاد پیش
واحدي الگوي چنین از گردد و استفاد ه طراحی ــبکه ش هماهنگی مرکز
کتابخانه هاي عالوه، به ــود. میش ــناختی کنترل کتابش ــهولت س موجب
ــتراكگذاري اش به طریق ــات پژوهشی از مؤسس ــگاهها و دانش مرکزي
موجب کتابخانهها در ــود موج اطالعاتی ــع مناب ــناختی کتابش اطالعات
میشوند. ــناختی کتابش شبکه ــتر بس در اطالعاتی منابع ــازي روزآمدس
میتوانند کاربرگهها تکمیل و ــازي س نمایه از پس غیرکتابی نیز منابع

قرار شبکه عضو کتابخانههاي بهرهبرداري مورد ــناختی کتابش شبکه در
گیرند.

مطرح  منابع ــناختی کتابش کنترل د ر که از فعالیتهایی دیگر یکی

از می توان رسالهها و پایاننامه ها براي که است چکیدهنویسی ــود، می ش
ــتفاده اس ــت، اس موجود ــالهها رس و پایان نامهها در که چکیدهاي همان
می توان محققان نیز نهایی طرحهاي تحقیقاتی گزارشهاي و براي نمود
فارسی چکیده طرح، اتمام از پس نمود که ملزم را علمی هیات اعضاي و
و شبکه تهیه هماهنگی مرکز پیشنهاد ي قالب اساس بر را آن و التین 

دهند. قرار مرکز این اختیار در
بازیابی  جستجو و استاندارد که z 39,50 ــتاندارد اس آنجایی که از
براي ــی2 محل رابط ــط محی ــاد یک ایج ازطریق ــه ک ــت اس ــات اطالع
موجب کتابخانه ها) ــایر س موجودي ــت (فهرس دور راه ــتهاي از فهرس
از استفاد ه و جستجو امکان جستجو بازیابی اطالعات میشود و سهولت
«مارك» قالب با فهرستنویسی شده کتابهاي کتابشناختی رکوردهاي
جریان د یگر ــوي س از و می کند، ــر میس محلی ــبکههاي ش طریق از را
ــبکههاي ش همه از رکوردها ویرایش ــناختی، اطالعات کتابش ــه مبادل و
شبکه در پیشنهاد می شود است، پذیر امکان به سهوت خارجی و داخلی
از برخی ــود. ش استفاده z 39.50 ــتاندارد   اس از نظر مورد ــنهاد ي پیش

از: عبارتند z 39.50 استاند ارد مزایاي
محلی شبکههاي در فهرستنویسی کارایی میزان افزایش

کتابشناختی دادههاي رکوردهاي جریان مبادله و میزان افزایش
کتابخانهها کارکنان تخصصی دانش میزان افزایش

از طریق OCLC خدمترسان ــبکه ش مزایاي از بهره برداري امکان
شبکه این در عضویت

شبکه قالب در رکوردها و ویرایش نمایش مشاهده، گزینش، امکان
ــبکههاي ش به ــده فهرستنویسیش منابع رکوردهاي انتقال ــکان ام

.(31) محلی

کتابخانهاي بین امانت تحویل مدرك و خدمات ارائه به کمک
منابع تهیه در مالی منابع کمبود با کتابخانه ها غالب که ــی از آنجای
به رو انتشار ــند و میباش مواجه ــتفادهکننده اس جامعه علمی مورد نیاز
را ــکل مش این کاربران اطالعاتی نیازهاي تنوع و علمی ــع افزایش مناب
ــبکه ش انتظار مورد خدمات ــن تری اصلی از یکی ــد، میکن ــدان چن دو
نظام ایجاد پژوهشی، مؤسسات و دانشگاهی کتابخانههاي ــناختی کتابش
خدمات این، بر و عالوه ــد می باش شبکه ــتر بس د ر علمی منابع ــاعه اش
در ــوازي م و تکراري ــده اي خری از ــب جلوگیري موج مدرك ــل تحوی
مربوط اینکه تجارب توجه به با میشود. ــبکه نیز ش عضو کتابخانه هاي
اطالعات و (پژوهشگاه ــور کش در 1348 ــال از س از خدمات نوع این به
و علوم منطقهاي ــال 1373 در کتابخانه س از و ایران)  علمی ــد ارك م
میتواند شبکه در بستر منابع این د ریافت وجود دارد، ــیراز ش تکنولوژي
د ر آورد، به وجود خواهد مرکز هماهنگی شبکه که ــهیالتی تس طریق از

شود. رایگان انجام صورت جانبه به انعقاد تفاهمنامههاي چند قالب

جاري آگاهیرسانی  خدمات
را محققان معموالً کتابخانهها، به ــیده رس منابع ترین تازه از آگاهی
مرکزي کتابخانههاي و منابع یاري میدهد جدید ترین به دسترسی در
اطالعات جدید، منابع د ریافت محض به پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها
گونهاي ــه ب میدهند . قرار مورد نظر ــبکه ش در را منابع ــناختی کتابش
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طریق گرههاي فقط از اصلی پایگاه ــه ــناختی ب کتابش اطالعات ورود که
به کتابخانه ها ــایر از س صورت گیرد و اطالعات ورودي اصلی ــگانه شش
پس و گرفته ــرار ق اصلی اختیارگرههاي د ر ــت موق ــورت پروندههاي ص
اصلی، پایگاه ــدن ش روزآمد بر الزم، عالوه اصالحات انجام و ــی بررس از
صورت، این شود. در ارسال شبکه هماهنگی مرکز جد ید براي اطالعات
انواع ــع، مناب جدیدترین ــات اطالع میتواند با ــبکه ش هماهنگی ــز مرک
خطی درون صورت به و را تهیه ــانی جاري آگاهیرس مختلف اطالعات
شبکه هماهنگی مرکز عالوه، دهند. به کاربران قرار محققان و اختیار در
مزایاي از را محققان میتواند الکترونیکی ــت امکانات پس از ــتفاد ه اس با
تحقیقاتی و مطالعاتی ــوابق س به عنایت با جاري ــانی آگاهیرس خدمات

نماید. برخوردار آنها

آوري منابع فراهم و خدمات مجموعهسازي
به اطالعاتی انواع منابع خرید سفارش و ارزیابی، انتخاب، شناسایی،
معموالً میدهد. را شکل الکترونیکی فرآیند فراهم آوري و چاپی ــکل ش
ضوابط و اصول ــی از پژوهش ــات مؤسس و ــگاهی دانش کتابخانه هاي د ر
می کنند، یاد مجموعهسازي سیاست عنوان به آن از اصطالحاً که خاصی
گزینش خاص کمیتههاي ــوالً داراي معم کتابخانهها و ــود میش تبعیت

میباشند. منابع
با مقاطع متناسب تحقیقاتی ــه موسس و دانشگاه هر د یگر ــوي س از
طرحهاي فعال خود، پژوهشی و آموزشی گروههاي رشتهها و تحصیلی،
به مربوط ــی آموزش و تحقیقاتی برنامههاي و اجرا ــت دس در تحقیقاتی
کیفی و کمی نظر از تحقیقاتی و آموزشی مجموعههاي ــعه توس و آینده
ــبکه باید ش قالب د ر فراهمآوري میکنند . ــی منابع علم تهیه به ــدام اق
ریالی، ارزي و مالی منابع حد اقل صرف با که کند فراهم ــکان را ام این
تا تکراري علمی منابع تهیه از ــود و ش خرید اري علمی منابع ــترین بیش

شود. جلوگیري امکان حد
دانشگاهها از نمایندگان کمیتهاي پیشنهاد می شود منظور این براي
با شبکه) اصلی (ترجیحاً نمایندگانی ازگرههاي ــی پژوهش ــات مؤسس و
تفاهمنامه انعقاد طریق از ــود تا ایجاد ش ــبکه ش هماهنگی مرکز نظارت
منابع خرید و تهیه از و نموده نظارت ــازي مجموعه س امر بر جانبه چند

نمایند. جلوگیري تکراري

استاند اردها تدوین
در رد هبند ي و ــی قبیل فهرستنویس از خدمات فنی به اینکه نظر
نظامهاي از بهرهگیري با و مختلف شکل هاي به است ممکن کتابخانهها
شبکه به هماهنگی ــود مرکز میش پیشنهاد ــود، ش انجام ــان یکس غیر
وظایف خد مات، فرآیندها، ــه کلی نظارت بر و ــتی یکدس رعایت منظور
از کمیتهاي ــبکه در ش استفاده قابل و ــیوههاي موجود ش و روشها و
از تا د هد ــکیل تش تحقیقاتی و ــگاهی دانش ــدگان کتابخانههاي نماین
مختلف ــتاند اردهاي اس نظامها و ــی به بررس بتواند کمیته ــق این طری
انواع چون ــتاند اردهایی اس و کنگره یا دیویی ــازماندهی س نظام ــل مث
شرایط با ساختار و سازگاري استانداردها ،Z39.50 و قالبهاي مارك
مقاولهنامههاي و استاند اردها تدوین و طراحی تعریف، ــبکه، ش موجود
براي رعایت و نماید اقد ام فناورانه تغییرات و رشد با متناسب جدید و

در ــبکه ش هماهنگی مرکز طریق از ــتانداردها اس تدوین و ــتی یکدس
قرار گیرد. ــبکه ش عضو کتابخانههاي اختیار

آموزش
تغییرات  و ــو س از یک کتابخانه ها در کتابداران متخصص ــود کمب
دیگر، ــوي س از ــبکه ش مربوط به امور فنی و ــاي فنآوريه د ر ــریع س
ــبکه ش کتابخانهها و کارکنان کتابداران و ــراي ب حین خدمت ــوزش آم
اطالعات به ــی دسترس دیگر ــوي س از مینماید(15). ــر را اجتنابناپذی
از ــگاهها دانش در که ــود میش موجب کتابخانهاي ــبکههاي ش طریق از
راه دور از آموزش ها ي ــزان می بر و ــته کاس رو در رو آموزشهاي میزان
و مؤسسات دانشگاه ها علمی اعضاي هیات همچنین .(29) ــود ش افزوده
حوزه تخصصی از گستردهتري اطالعات که دارند همواره تمایل پژوهشی
آموزش ها در ــطح س ارتقاي براي ــناختی منابع کتابش طریق از خود را
ــبکه ش به مراجعان و بهرهگیران محققان، آموزش .(44) گیرند ــار اختی
توانمنديها با و آشنایی شبکه خدمات انواع بهینه از استفاده منظور به
دیگر از شبکه ــتر بس در نوین قابل ارائه خدمات و ــبکه ش قابلیتهاي و
اصلی وگرههاي شبکه همواره مرکز هماهنگی که ــت اس آموزشی موارد

دهند. قرار توجه باید مورد آن
محل  در ــدت م کوتاه کالسهاي ــورت به ص ــد ــا میتوان آموزشه
با و طور د ورهاي به ــی آموزش کارگاههاي به صورت یا و گرههاي اصلی
ــتراکی اش صورت به و دور راه از ــوزش گردد. آم ــاز برگزار نی ــه به توج
توجه مورد ــواره هم باید ــبکه عضو ش کتابخانههاي بین ــز نی ــی تعاون و
دور راه از ــوزش آم به می توان آموزش ــیوههاي ش از دیگر ــد (17). باش
ــتورالعملها راهنماها، دس تهیه ــن همچنی و ــبکه ش قالب در فراگیران
ــبکه ش طریق از آنها ــراردادن ق اختیار در و ــی آموزش ــتنامههاي دس و
مؤسسات و د انشگاهی کتابخانههاي کتابداران این، بر عالوه کرد. ــاره اش
نقشی شده گردآوري منابع ــتراك اش سازماندهی و تنظیم، با ــی پژوهش
زیرا دارند، تحصیلی مختلف مقاطع دانشجویان آموزش در اجتنابناپذیر
منابع د ور اطالعات می توانند به راه جستجوي از با محققان ــتاد ان و اس

باشند (27). دسترسی داشته نیاز مورد

نظري مبانی پژوهش و پیشینه
ــگاهی دانش ــبکههاي کتابخانه هاي و ش اطالعاتی فناوريهاي وجود
بسترهاي در منابع ــنتی ــکلهاي س ش از صرف بهره گیري تحقیقاتی، و
ــگاهی دانش جامعه نیازهاي ــخگوي پاس کارآمد نموده و غیر را ــی قدیم
ــعه توس جاي به اطالعات ــه ب ــی دیگر دسترس ــوي س ــد بود. از نخواه
سنجش شاخصهاي از یکی ــنتی س ــترهاي بس کتابخانهها در فیزیکی
نوین ــههاي اندیش میآید (12). طرح ــمار به ش کتابخانهها د ر عملکرد
ــطح س افزایش موجب جد ید، تحقیقاتی و ــی پژوهش قالب طرحهاي در
سوي از است. کتابخانهها شده از ــتفادهکنندگان اس انتظارات توقعات و
آگاهی باالي ــطح س از ــته برخاس که تازهاي ــشهاي پرس دیگر همواره
و مؤسسات ــگاهی دانش کتابخانههاي ــت ــگاهی اس جامعه د انش دانش و
خود مراجعان ــتهاي درخواس با متناسب تا میکند وادار را ــی پژوهش
ــند باش آنان اطالعاتی نیازهاي ــخگوي پاس و افزوده مجموعه ــاي برغن
بر لزوم تحقیقاتی و دانشگاهی کتابخانههاي در اطالعات مدیریت .(22)

کتابشناختی... شبکه ایجاد الگوي
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کتابشناختی شبکههاي ایجاد و دارد تاکید کتابخانهها ساختار در تغییر
همکاريهاي مسیر ــبکه، ش بستر کتابخانهها در اطالعات از ــتفاده اس و
اطالعات به ــی د سترس .(36) کند هموارتر میتواند را کتابخانه اي ــن بی
منابع خرید در سودمندي – هزینه میشود که سبب شبکه ساختار در

شود(37). گرفته نظر در پیش از بیش علمی
منابع بر را خود فعالیت بناي 1960 ــه ده از آمریکا ــا در کتابخانهه
کارکردهاي ــازي س خودکار آن از پس ــی کم و ــتند گذاش الکترونیکی
را شبکه بستر در کتابخانههاي اخیر سالهاي در و شد مطرح کتابخانه ها
و ــتراك اش نوین اطالعاتی، فنآوريهاي بروز از پیش نمودهاند. تا ایجاد
د اشت، قرار کتابخانهها مدیران توجه کانون در هسته علمی منابع خرید
بزرگ کتابخانههاي گرایش همه فناوريها ظهور این و بروز محض به اما
میل مجازي شدن و شدن الکترونیکی سوي به تحقیقاتی ــگاهی و دانش
ــتفادهکنندگان اس به کتابخانهاي ــبکههاي ش به ایجاد توجه کردند. پیدا
موانع بدون را اطالعات از انبوهی نامحدود از امکان استفاده شبکه عضو

میدهد(26). جغرافیایی
در  ــارکت همکاران مش ــانی، انس تخصصی نیروي توان از ــتفاده اس
مشکالت حل در همکاران از توان مشورتی برخورد اري تصمیمسازيها،
کارکنان وجود مدیران و ــروي پیش کتابخانهها همواره د ر که ــترکی مش
ــترهاي ایجاد بس به منظور ــوان میت که ــت اس مزایایی ــه جمل از دارد،
کتابخانهاي ــبکههاي ش مزایاي از دیگر یکی ــمرد (43). برش ــبکه اي ش
و منابع کاغذي با سرعت به ــبت نس الکترونیکی را منابع که ــت اس این
دیگر نکته کنند. ــبکه مبادله ش اعضاي بین میتوانند بیشتري ــهولت س
در تاثیر و شبکه توسعه به ــبکه ش قالب اطالعاتی در اینکه مبادله منابع

داشت(38). خواهد علمی منابع تولید افزایش
انواع ــه ب محققان ــی دسترس ــهولت س هدف با کتابخانهها، ــبکه ش
جغرافیایی، محدود یتهاي به توجه بدون بتواند باید موردنیاز، اطالعات
آورد. را فراهم ــی جهان ــه اطالعات ب جامعه بهرهگیر ــی ــکان دسترس ام
معیارهاي دانش ازجمله منابع به ــی دسترس و نوآوري بهره وري، امروزه
نیازهاي تأمین انواع ــر حاض ــت. در حال اس کتابخانهها د ر ارزش گذاري
و ــگاهی دانش کتابخانههاي ــگام در هن به ــازي مجموعهس ــی و اطالعات
به .(30) ــت اس ضروريتر ــنتی س قالب منابع در گردآوري از تحقیقاتی
«اول جایگزین نظریه ــد ــی» بای دسترس بعد نیاز «اول اید ه بیان دیگر،
و دانشگاهی کتابخانه هاي شود. ــتفاده» اس براي انتظار بعد منابع تأمین
کتابخانهاي بین همکاري برنامههاي بر تأکید با باید پژوهشی مؤسسات
بهرهوري میزان و کاسته هزینهها میزان از کتابخانهها ــبکه ش ــعه توس و
ــتراتژیک اس برنامه هاي تدوین ــد و با دهن افزایش را خدمات ــه ارائ در
اند از ــم چش با و نموده پیش بینی بهتر را آینده بتوانند ــا کتابخانهه در
توسعه براین، عالوه نمایند (23). آینده برنامهریزي به نسبت دقیق تري
ــگاهی کتابخانه هاي دانش ویژه ــه ب کتابخانهها انواع د ر ــبکهاي ــر ش تفک
در اطالعاتی ــع مناب انواع راه دور به از ــی د سترس ــم حج ــی تحقیقات و
ــترهاي بس که در ــود میش موجب و مید هد ــش افزای را  ــا کتابخانه ه
جامعه تحقیقاتی ــوي س از تعامل و همکاري جامعه فرهنگی و اجتماعی

.(25) شود واقع تأکید مورد آموزشی و
ایجاد ــد میتوان منطقهاي و محلی ــناختی کتابش ــبکه هاي ایجاد ش
از ــتفاده میتوان با اس مثٌال نماید. ــهیل تس نیز را تخصصی ــبکههاي ش

از و مکاتبهاي آموزش نظامهاي کتابشناختی، ــبکه ش در اطالعات موجود
مالی از منابع بهینه استفاده .(34) نمود راهاند ازي دانشگاهها را در د ور راه
شبکه ایجاد ــت. اس کتابشناختی ــبکههاي ش مزایاي د یگر از کتابخانهها
مالی منابع در موجب صرفهجویی سو از یک ملی سطح در کتابشناختی
.(35) شد خواهد کتابخانهها در بهرهوري افزایش باعث د یگر ــوي س از و
اجراي و ــی امور آموزش در انجام علمی روزآمد ــتن منابع اختیار د اش در
شمار به ــبکههاي کتابشناختی ش ویژگیهاي د یگر از طرحهاي تحقیقاتی
پژوهش و د ر فرایند آموزش کتابخانهها تاثیر نقش و که طوري میرود به
ــت اس ویژهاي جایگاه داراي تاثیر نوع این میزان اندازهگیري و یادگیري و
به کتابخانهها ــاختار در س ــبکه ش و اطالعات فناوري از ــتفاده (20). اس
دارد دنبال افزودهاي به ارزش تحقیقاتی، و ــگاهی د انش کتابخانههاي ویژه
صورت ــه ب را کتابخانهها خد ماتی ــور ام زیادي از ــرد هاي کارک انجام ــه ک

میکند(28). میسر را اطالعات یکپارچه پردازش غیرمتمرکز،
کتابخانههاي ــت مدیری اطالعات، فناوري ــوزه در ح تحول و ــر تغیی
است. نموده تغییر مستمر دستخوش به طور را تحقیقاتی و ــگاهی دانش
اول، میکنند: اعمال کتابخانهها مد یریت در عمده تاثیر سه تغییرات این
شوند تبدیل توانمندي به کارکنان ــازمانهاي مادر س باید در کتابداران
د وم، کتابداران ــند. باش ــته داش تاثیرگذاري نقش مدیریتی بتوانند ــه ک
بر مبتنی ــی آموزش تحوالت ــی از ناش که موقعیتهاي جدیدي با باید
ــتند، ــد هس رش به رو همواره و اطالعاتی از فناوريهاي نوین ــتفاده اس
در که ریشه موضوعاتی همه به باید کتابد اران ــوم، س ــند. باش تعامل در
ــد، میباش نیز اجتنابناپذیر آنها از ــتفاده اس و دارند فناورانه تغییرات
دانشگاهی کتابخانههاي عالوه، کتابداران به ــند . باش ــته داش ویژه توجه
ــبکههاي ش تعامل با ــل قبی از جد ید ي ــاي مهارته ــد ــی بای پژوهش و
توانمندي و ــی الکترونیک ــع مناب از ــري بهرهگی ــارت مه و ــه اي کتابخان
به ــبت نس گیرند و فرا را ــبکهاي ش ــاختار س د ر اطالعاتی منابع تبادل
و تغییر نوع این باشند (23). ــته جدیت داش نو رویکرد هاي و کارکردها
در راستاي تحقیقاتی و دانشگاهی کتابشناختی ــبکه ایجاد  ش در تحول
هرچه ــز تعامل نی و کارآیی میتواند ــبکه ش توانمند ي هاي از ــتفاده اس
افزایش را کتابخانهاي ــات خد م ارائه براي یکد یگر با کتابخانهها ــتر بیش
کاربران نیازهاي ــاس براس کتابخانه اي هر هدف اینکه به توجه با ــد. ده
ایزو استاندارد به استناد با و میشود ترسیم آن ــتفادهکننده جامعه اس و
یک که ویژگیهایی است از مجموعهاي از عبارت مفهوم کیفیت 8402
نیازهاي ــتاي راس در رضایتمندي ایجاد ــور منظ به خدمت یا ــول محص
تأمین راهکارهاي از ــی یک ــد، میکن کتابخانه عرضه ــه جامع ــی اطالعات
گذاشتن ــتراك اش میتواند به - تنوع و ــتردگی گس دلیل به نیازها این
تأمین هدف با کتابخانهها ــی در علم منابع انواع ــناختی کتابش اطالعات

باشد(33). استفادهکننده جامعه رضایتمندي حداکثر
ــتفادهکننده اس جامعه موردنیاز اطالعاتی منابع همه تأمین ــروزه ام
ممکن غیر تقریباً ــی ــات پژوهش و مؤسس ــگاهی دانش کتابخانههاي د ر
صورت به اطالعاتی منابع رو به افزایش ــار انتش دیگر، ــویی س از ــت. اس
همکاري هاي از ــتفاده اس به ناگزیر را کتابخانهها الکترونیکی، و ــی چاپ
در موجود اطالعاتی منابع از ــی نیم بیش از مینماید. کتابخانه اي ــن بی
ــترش گس ــند که با باش می تکراري ــخههاي نس صورت به ــا کتابخانه ه
را تکراري ــوان خریدهاي میت کتابخانهها بین امانت ــگ و ترویج فرهن
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د ر ــتراکی و اش تعاونی خدمات انجام ــالوه، ع به داد کاهش حداقل ــه ب
میزان افزایش به ــر تحقیقاتی میتواند منج و ــگاهی دانش کتابخانههاي
به ــوان جمله میت از ــود . ش ــاي کتابخانهها هزینهه کاهش ــی و کارآی
به کرد (42). اشاره ــازماندهی س و مجموعهسازي به مربوط هزینه هاي
منابع در اشتراك کتابخانهها، د ر تکراري خریدهاي از جلوگیري منظور
گونهاي به د اد. قرار مدنظر پژوهشی و آموزشی مراکز د ر باید ویژه به را
آن ــناختی کتابش یک کتاب، اطالعات ــخهاي از نس خرید محض به که
عضو کتابخانه هاي ــه هم اختیار د ر ملی ــناختی کتابش ــبکه ش قالب د ر
باید ــه اي کتابخان هر ایجاد ــه ک این به (41). نظر ــرد گی قرار ــبکه ش
باید به کتابخانهها تالش ــد، همه باش آن ــتفاده کنند ه اس جامعه بر ناظر
رشتهها تنوع آن باشد. استفادهکنندگان اطالعاتی نیازهاي تأمین منظور
تنوع نیز و جدید تحصیلی ــتهها و مقاطع رش ایجاد و مقاطع تحصیلی و
بخش میکند که موظف را ــگاهی دانش اطالعاتی، کتابخانههاي نیازهاي
ــبکه هاي ش طریق را از محققان مورد نیاز منابع علمی از توجهی ــل قاب
نمایند(45). تأمین کتابخانهاي بین همکاريهاي قالب د ر کتابشناختی
منابع اطالعاتی، ــن تأمی و تهیه براي مالی منابع ــدان فق یا ــود کمب
است. تحقیقاتی مؤسسات ــگاهی و دانش در مراکز موجود موانع از یکی
و از تعاونی ــکل ش به کتابخانهاي خدمات ارائه با ــکل مش این افریقا در

است(11). شد ه مرتفع زیادي حدود تا شبکه ایجاد طریق
حوزه این تحوالت شتابان و اطالعاتی فناوري هاي تغییرات روزافزون
کتابخانه هاي کارکرد نقش و د ر تخصصی اساسی بحث هاي بروز موجب
از بیش را تغییرات کتابخانهها این ــت. اس شده تخصصی ــگاهی و دانش
این نظریه ــاس میکند. براس هدایت ارائه خدمات کاربرمحور ــش در پی
صرفاً کتابخانهها سایر انواع به نسبت کتابخانههاي دانشگاهی تمایز دلیل
استفادهکننده ــب با نیاز متناس و باال ــرعت با س خدمات ارائه بر مبتنی
بین امانت ــعه توس ــد (40). می باش اطالعات کارگیري فناوريهاي به با
که محدودیتی ــل د لی به ــناختی کتابش ــبکهه اي ایجاد ش و کتابخانهاي
از باید دارند ، خود اطالعاتی مورد نیاز منابع و تأمین تهیه در کتابخانه ها

شود(24). منجر سطوح بینالمللی نهایت به در و شروع محلی سطح
کتابخانه اي بین افزایش میزان همکاري هاي ،1970 ــه ده اوایل در
رشد شد . جهان سطح در کتابشناختی شبکههاي ــکلگیري به ش منجر
شبکه کتابخانههاي عضو طریق ــناختی از کتابش رکوردهاي غیرمتمرکز
عنوان ــه این رکوردها ب ــت کیفی و کنترل ــی یکپارچگ تا ــد ش موجب
بازیابی ــه ک اهمیتی دلیل ــه ب ــود. ش مطرح ــی اساس و مهم ــی موضوع
در کیفی ــرل کنت رعایت ــناختی دارد، کتابش ــبکههاي ش در ــات اطالع

برخوردار است(16). ویژهاي جایگاه از شبکههاي کتابشناختی
ــگاهی و دانش کتابخانه هاي بخش 1991 ــا ت 1988 ــالهاي س طی
لزوم مبنی بر زیادي د الیل که است کرده ــان نش تحقیقاتی ایفال خاطر
جمله از که وجود دارد ــی تحقیقات و ــگاهی دانش کتابخانه هاي همکاري
جامعه اطالعاتی ــاي نیازه تنوع کرد: ــاره زیر اش موارد به میتوان ــا آنه
تغییر کتابخانه ها، از ــگاهی د انش جامعه ــارات انتظ ــگاهی، افزایش دانش
دلیل به تحقیقاتی و ــگاهی دانش کتابخانههاي سازمانی ــاختارهاي س در
اطالعاتی منابع به د سترسی امکان اطالعاتی، نوین پیدایش فناوريهاي
و ــاي بلندمدت پروژهه تعریف و ــابه مش ماموریتهاي با ــاي کتابخانه ه

تحقیقاتی. و دانشگاهی کتابخانههاي در پروژهها این پیادهسازي

محدودیتهاي میشود که مطرح جدي شکل زمانی به شبکه ایجاد
و تهیه اطالعاتی، نوین فناوريهاي از ــتفاده اس خصوص در مالی منابع
به مربوط و امکانات تجهیزات و تخصصی اطالعاتی پایگاههاي ــتراك اش

مطرح شود(21). شبکه
کتابخانههاي و عالی نظام آموزش موجود در تغییرات به ــخ پاس در
گیرد. ــرار ق مدنظر باید همواره جدید مهارتهاي ــعه توس ــگاهی، دانش
تأثیر آنها فناورانه و تغییرات ــه ب توجه با باید این، کتابخانهها بر ــالوه ع
تجدیدنظر نمایند. ــز نی ــتفادهکننده اس جامعه به خدمات انواع ارائه در
در تحقیقاتی و ــگاهی دانش ــناختی کتابش ــبکه ایجاد ش مهم، این انجام
کتابخانههاي آن تبع به و جوامع این می نماید. تسهیل را ــور کش سطح
به تغییرپذیري محیطهاي چنین از باید تحقیقاتی، و دانشگاهی مرکزي
جدید شرایط با لزوم همگامی کنند. ــتفاده اس جامعه بهرهگیر خود نفع
است کتابخانهها بیشتر انعطاف نشاندهنده فنآوري، ــریع س تغییرات و

.(23)
و ــگاهی کتابخانههاي دانش ــژه به وی کتابخانهها ــن بی همکاري در
به باشد. ــته داش تعیینکنندهاي نقش میتواند ــرعت س عامل تحقیقاتی
دانشگاهها محققان و استادان تخصصی و علمی توان ــتن گذاش اشتراك
ــتري بیش علمی منابع تولید به میتواند مختلف تحقیقاتی ــات مؤسس و
منابع به الکترونیکی ــکل ش به و دور راه از ــی دسترس زیرا منجر گردد ،
استادان، زمان و هزینه در صرفهجویی موجب میتواند تنها نه اطالعاتی
و تخصصی توان از استفاده می شود، بلکه امکان پژوهشگران و دانشجویان
پژوهشی و اهد اف آموزشی با را الکترونیکی بستر در یک آنان مشورتی

میآورد(33). فراهم نیز
پژوهشی و آموزشی ساختارهاي در اطالعات فناوريهاي استفاد ه از
متناسب را و پژوهشگران ــجویان دانش استادان، تخصصی می تواند توان
دهد افزایش تحقیقاتی و ــی آموزش محیطهاي ماموریتهاي و با اهداف
کتابخانهاي محیطهاي در فناوريها این از استفاده امکان همچنین .(9)
متخصصان کتابداران و و میکند تسهیل را کتابخانه اي همکاريهاي بین
ــته داش کتابخانه ها در ــتري بیش اثرگذاري می توانند آنها از بهرهگیري با
استفاده و امکان منابع به اشتراك گذاشتن الزمه دیگر سوي باشند. از
ساختار آن در که ــت اس ــاختاري س ایجاد کتابخانهاي، منابع از تعاونی
اطالعات ــه ــهولت ب س و ــرعت س بتوانند به ــبکه ش عضو کتابخانههاي

باشند(39). داشته دسترسی یکدیگر کتابشناختی
ــد ه ش انجام پروژههاي و مثبت طرحها نتایج از بهره گیري به منظور
مهمترین آنها از برخی به گذشته تجارب از استفاد ه همچنین پیشین و
ناکامی ها و موفقیتها ذکر ویژگیها، بیان با ــور کش از خارج و داخل در

می شود. اشاره

کتابخانههاي کتابشناختی شبکه پیشنهادي ساختار
دانشگاهی و تحقیقاتی

این تحقیق،  د ر کتابشناختی شبکه پیشنهادي ساختار براي ارائه  
کشورها، شبکه ــایر س تجارب به مربوط رکوردهاي مطالعه همه بر عالوه
این شبکه د ر گرفت. قرار تحلیل بیشتري و تجزیه مورد سی سی ال او
در منابع موجود ــناختی کتابش اطالعات داد ن قرار طریق از کتابخانهها
میتوانند نیز خود و میکنند کمک مجموعه غناي به خود کتابخانههاي

کتابشناختی... شبکه ایجاد الگوي
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کنند. استفاد ه کتابخانهها سایر منابع از
تحقیقاتی و دانشگاهی کتابخانههاي کتابشناختی شبکه ساختار در
ــده است. ــنهاد ش اصلی پیش گره ــش ش و هماهنگی مرکز یک ــور، کش
اجراي در ــیراز ش تکنولوژي و علوم منطقه اي ــه کتابخان که ــی آنجای از
مجموعههاي وزارت علوم، زیر از د اشته و فعالیت خدمات تحویل مدرك
منابع حجم نظر و همچنین از میرود به شمار فنآوري نیز و تحقیقات
باالتري رتبه در ــهاي منطق عملکرد و ــانی متخصص نیروي انس علمی،
میشود پیشنهاد لذا دارد، قرار بررسی مورد کتابخانه هاي سایر به نسبت
نظر د ر ــناختی کتابش ــبکه ش هماهنگی مرکز عنوان به مرکز ــن ای ــه ک

گرفته شود.
ــاره  زیر اش موارد به میتوان هماهنگی مرکز عمده جمله وظایف از

کرد:
پشتیبانی نگهداري، در راستاي و هدایت برنامه ریزي سیاستگذاري،
و مؤسسات ــگاهی دانش کتابخانههاي ــناختی کتابش ــبکه ش ــعه و توس

شبکه؛ اصلی گرههاي همکاري با پژوهشی
در کتابخانهها به همکاري هاي اجرایی مربوط آییننامه هاي ــن تد وی
پژوهشی مؤسسات و دانشگاهی کتابخانههاي کتابشناختی ــبکه ش بستر

؛ شبکه اصلی گرههاي همکاري با
کتابشناختی پوشش شبکه تحت کتابشناختی کتابخانه هاي کنترل

پژوهشی؛ مؤسسات و د انشگاهی کتابخانههاي
شبکه با مرتبط اجرایی و فنی مقاولهنامههاي و ــتانداردها اس تد وین
همکاري پژوهشی با مؤسسات و ــگاهی دانش کتابخانه هاي کتابشناختی

شبکه؛ اصلی گرههاي
کتابشناختی شبکه د ر موجود اطالعاتی ــتگان از منابع فهرس ایجاد

پژوهشی؛ مؤسسات و د انشگاهی کتابخانههاي
کشور؛ از خارج اطالعرسانی مراکز و کتابخانهها با برقراري ارتباط

از هریک به مربوط خدمات ــبکه و گرههاي ش تعامل نحوه ــی ارزیاب
گرهها.

و دسترسی  ــبکه ش با ارتباط برقراري ــهولت س لحاظ به طرفی از
کتابخانه ــش ش ــبکه ش ــتر بس موجود در اطالعاتی ــع به مناب ــان آس
که شبکه معرفی می شوند این اصلی در به عنوان گرههاي ــگاهی دانش
کارکنان و مد یر مانند تخصص عواملی است شده سعی گزینش این در
منابع تعداد ــبکه، ش ــاختار زیرس مطلوب و ــب مناس وضعیت کتابخانه،
عامل و ــبکه ش تحت کتابخانهاي نرمافزار ــتن داش اختیار در ــی و علم

باشد. نظر مد جغرافیایی
کتابخانههاي و ــبکه ش هماهنگی مرکز با ارتباط در اصلی ــاي گرهه
که ــند میباش ــی د اراي وظایف ــبکه ش ــو عض ــی تحقیقات و ــگاهی د انش

از: عبارتند آنها عمدهترین
در شاغل کتابداران و مورد نیاز کارکنان آموزشی د ورههاي برگزاري

شبکه؛ هماهنگی مرکز همکاري با پوشش تحت کتابخانههاي
در فعالیتها انجام براي اجرایی دستورالعملهاي و راهکارها تدوین

پوشش؛ کتابخانههاي تحت شبکه براي بستر
به منظور پوشش تحت نیاز کتابخانههاي مورد تدوین شیوهنامههاي

مجموعه سازي؛ مانند شیوهنامه شکل یکنواخت به فعالیت ها انجام
تحت کتابخانه هاي ــناختی کتابش اطالعات ــازي روزآمدس بر نظارت

پوشش؛
تحت کتابخانههاي سوي کتابشناختی واردشده از اطالعات ــی بررس

اصالحات الزم؛ اعمال و شبکه قالب در پوشش
انجام هدف ــا ب ــبکه هماهنگی ش با مرکز ــتمر مس ارتباط برقراري

شبکه. قالب در کارکردها و فعالیتها یکدست
از: عبارتند ششگانه گره هاي

تهران مرکزي دانشگاه کتابخانه
ایران علمی مدارك و اطالعات پژوهشگاه

اصفهان دانشگاه مرکزي کتابخانه
تبریز مرکزي دانشگاه کتابخانه
شیراز مرکزي دانشگاه کتابخانه

مرکزي دانشگاه فردوسی(مشهد) کتابخانه
از ــورد مطالعه م از کتابخانههاي ــی نیم تقریبا اینکه ــه ب با توجه
در تهران گره اینکه براي و ــتند ــتقر هس مس تهران در جغرافیایی نظر
کتابخانههاي نشود دشواري ــکل و دچار مش محوله ظایف و امور انجام
مدارك و اطالعات پژوهشگاه به تهران در ــتقر مس پژوهشی مؤسسات
پیشنهاد گره د و تهران د ر بنابر این فقط ــوند . متصل میش ایران علمی

شده است.
از: اصلی عبارتند گره هاي پوشش کتابخانههاي تحت
کتابخانه) 12) تهران دانشگاه مرکزي کتابخانه - 1

تهران دانشگاه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایران وصنعت علم دانشگاه
الزهرا دانشگاه

شریف صنعتی دانشگاه
بهشتی شهید دانشگاه

هنر دانشگاه
طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه

عالمه طباطبایی دانشگاه
شاهد دانشگاه

مدرس تربیت دانشگاه
تهران معلم تربیت دانشگاه

کتابخانه) ایران(18 علمی مدارك و اطالعات پژوهشگاه -2
اسالمی بزرگ بنیاد دانشنامه

بدنی تربیت پژوهشکده
ایران پژوهشکده صنایع رنگ

فضا و پژوهشکده هوا
زلزلهشناسی بینالمللی پژوهشگاه
ایران شیمی و پلیمر پژوهشگاه

ژنتیک مهند سی تحقیقات پژوهشگاه
انسانی علوم مطالعات پژوهشگاه

انرژي مواد و پژوهشگاه
ایران صنعتی و علمی پژوهشهاي سازمان

سمت سازمان
ایران علمی و مدارك اطالعات پژوهشگاه کتابخانه
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مرکز پژوهشهاي شیمی
علمی کشور سیاست مرکز تحقیقات

شناسی اقیانوس ملی مرکز
فلسفه ایران و حکمت مؤسسه پژوهشی

دانشگاه و حوزه پژوهشی مؤسسه
بنیادي دانشهاي پژوهشگاه

کتابخانه) اصفهان(10 د انشگاه مرکزي کتابخانه -3
اصفهان دانشگاه

اراك دانشگاه
کاشان دانشگاه

اصفهان صنعتی دانشگاه
شهرکرد دانشگاه
لرستان دانشگاه

مرکزي استان فناوري و علم پارك
یزد دانشگاه

اصفهان هنر دانشگاه
یزد  استان فناوري و علم پارك

کتابخانه) تبریز(15 دانشگاه مرکزي کتابخانه -4
تبریز دانشگاه

ارومیه دانشگاه
همدان سیناي بوعلی دانشگاه

گیالن دانشگاه
زنجان دانشگاه

دانشگاه کردستان
دانشگاه رازي کرمانشاه
دانشگاه محقق اردبیلی

خمینی امام بینالمللی دانشگاه
سهند صنعتی دانشگاه

ایالم دانشگاه
زنجان مرکز تحصیالت تکمیلی

آذربایجان شرقی استان فناوري و پارك علم
تبریز اسالمی هنر دانشگاه

آذربایجان تربیت معلم دانشگاه
کتابخانه) مرکزي دانشگاه شیراز(8 کتابخانه -5

شیراز دانشگاه
اهواز چمران شهید دانشگاه
کرمان باهنر شهید دانشگاه

و فناوري استان فارس پارك علم
یاسوج دانشگاه

رفسنجان عصر ولی دانشگاه
فارس خلیج دانشگاه

هرمزگان دانشگاه
کتابخانه) مشهد(11 دانشگاه فردوسی مرکزي کتابخانه -6

مشهد فردوسی دانشگاه
بیرجند دانشگاه

مازندران دانشگاه
گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

و بلوچستان دانشگاه سیستان
زابل دانشگاه

سبزوار معلم تربیت دانشگاه
شاهرود صنعتی دانشگاه

دامغان دانشگاه
سمنان دانشگاه

سمنان فناوري و علم پارك
کتابشناختی پیشنهادي شبکه الگوي
تحقیقاتی و دانشگاهی کتابخانههاي

تنوع خدمات قابل ارائه در کتابخانهها، تنوع منابع علمی موجود در
پژوهشی در مؤسسات ــگاهها و دانش پراکندگی جغرافیایی ــبکه، قالب ش
بین امانت مربوط به فعالیتهاي همه که ــود میش موجب کشور سطح
شود. انجام سهولت به سوي کتابخانهها از ــبکه، قالب ش در کتابخانه اي
امر میتوانند این براي انجام وگرههاي ششگانه ــبکه ش مرکز هماهنگی

باشند . د اشته نظارت فرایند فعالیتها بر و داشته همکاري و تعامل هم با
کتابخانههاي کتابشناختی شبکه پیشنهادي الگوي 1 ــماره ش نمودار در

است. ارائه شده تحقیقاتی کشور دانشگاهی و
ــد، چگونگی برقراري ش ــیم ترس 1 ــماره ش نمودار در که همانگونه
میتوانند نیاز در صورت کتابخانه ها همه است که ــکل این ش به ارتباط
انجام خدمات براي نیز مرکز و ــوند ش ــبکه متصل ش هماهنگی مرکز به
ــی پژوهش ــات و مؤسس ــگاهها دانش کتابخانههاي با کلیه ــناختی کتابش
جغرافیایی پراکندگی ــل دلی به کتابخانهها کند. برقرار ارتباط ــد میتوان
انواع از و ــط مرتب هم با ــی اصل ــگانه گرههاي شش طریق از ــد میتوانن

شوند. برخوردار شبکهاي خدمات
این به باشد نوع ترکیبی از میتواند ــی شبکه این ریختشناس بنابر
و کتابخانهها با ارتباط قبیل از خدمات و فعالیتها از برخی که ــورت ص
مقررات و قوانین وضع و آییننامهها ــه خارجی، تهی ــانی اطالع رس مراکز
طریق از برخی و ــبکه هماهنگی ش از طریق مرکز ــز متمرک صورت ــه ب
و آموزشی کارگاههاي و دورهها برگزاري مانند اصلی ــگانه شش گرههاي
گرهها و کتابخانهها کلیه طریق از و نامتمرکز صورت به خد مات ــایر س
هماهنگی هم، با مرکز گرهها  میتوانند با که ــود به گونهاي میش انجام
شبکه خدمات از و ــته داش ارتباط اصلی ــگانه باگرههاي شش ــبکه و ش
ــبکه،گرههاي ش هماهنگی مرکز ــود در پیشنهاد میش ــوند. ش بهرهمند

شود. استفاده ستاره اي از ریختار شبکه، عضو کتابخانههاي و اصلی

تحقیقاتی و کتابشناختی کتابخانههاي دانشگاهی شبکه توسعه
ــتراك اش طریق از میتوانند تحقیقاتی و ــگاهی دانش کتابخانههاي
تسهیلگر عنوان به استادان براي محققان و خود کتابخانه هاي مجموعه
میتواند شبکهاي از ایجاد هر پس اولین حرکت نمایند(32). نقش ایفاي
شبکه توسعه دیگر سوي از باشد(18). شبکه آن تکمیل و تجهیز توسعه،
فرایند پیشرفت اطالعاتی و منابع به محققان ــی سرعت دسترس موجب
افزایش و فیزیکی کتابخانهها فضاي همچنین کاهش ــود. میش تحقیق
تبدیل اجتنابناپذیر ــرورت امروزه به یک ض منابع به ــی دسترس میزان

کتابشناختی... شبکه ایجاد الگوي
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پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها کتابخانههاي که هرچند است(19). شده
آینده نگري با میباشند، اما کتابشناختی دهنده شبکه ــکیل تش اعضاي
ارتقاي شبکهاي، خدمات و کیفی ــعه کمی توس میتوان ــی اندیش دور و
حوزه از ــارج جدید خ گرههاي و اعضا ــرش پذی و ارائه خد مات ــطح س
براي ــی نمود. بین پیش فنآوري را ــات و تحقیق علوم، وزارت ــت فعالی
اصلی ــگانه شش وگرههاي ــبکه هماهنگی ش مرکز هدفی چنین به نیل
اشاعه و ــبکه ش تکامل و ــعه توس مدیریتی، تصمیمات اتخاذ میتوانند با

د هند. کتابخانه ها گسترش سایر سطح در شبکهاي را خدمات
عبارتند از: تدابیر این از برخی

ــگاهی واحدهاي دانش میان ــناختی کتابش ــبکه ش خدمات ــعه توس
–کاربردي جامع علمی مانند دانشگاه نوبنیاد

دانشگاهی پیام واحدهاي میان کتابشناختی ــبکه ش خدمات توسعه
و علوم پزشکی نور

ــایر دانشگاهها س ــناختی در محدوده کتابش شبکه خدمات ــعه توس
کشور. سراسر آزاد اسالمی در مختلف دانشگاه واحدهاي مانند

ــگاهها، پژوهش ــن بی در ــناختی کتابش ــبکه ش ــات خدم ــعه توس
در وزارتخانهها کلیه فعال در تحقیقاتی آموزشی و مراکز ــکدهها، پژوهش

سراسر کشور؛
و ــی آموزش واحدهاي میان ــناختی کتابش ــبکه ش خد مات ــعه توس

کشور؛ سراسر در خصوصی بخش تحقیقاتی
بین و کشور از خارج مرزهاي د ر کتابشناختی شبکه خدمات توسعه

همسایه. کشورهاي کتابخانههاي

پاورقیها
1- Union Catalog

2 - Interface

استفاده مورد منابع
امین. طرح راهنماي 1383؛ . ایران علمی مدارك و اطالعات پژوهشگاه -1

کتابخانههاي کتابشناختی شبکه ایجاد ــنجی س امکان 1385؛ علی. 2- رادمهر،
و ــداري کتاب دکتراي ــه پایاننام ــی، ــات پژوهش موسس و ــگاهها دانش مرکزي

تربیتی. علوم د انشکده شیراز، دانشگاه اطالعرسانی،
د ر ــانی انس نیروي وضعیت ــی بررس .1386؛ زهیر حیاتی، ــی؛ عل ــر، رادمه -3
هجدهم دوره ــاب، کت فصلنامه ــور، کش تحقیقاتی و ــگاهی دانش ــاي کتابخانه ه

ص.84-69. دوم، (70)،شماره
عالمه ــگاه دانش کتابخانههاي وضعیت ــی بررس .1375؛ ــته ــهیراد، فرش س -4
ارشد کارشناسی پایان نامه ــگاهی. دانش ــتانداردهاي اس با ــه مقایس و طباطبایی

تحقیقات. و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه اطالعرسانی، و کتابداري
التین کتب فهرستگان ملی طرح اجرایی برنامه .1372؛ اماناهللا قنبريپور، -5
ایران، صنعتی و پژوهشهاي علمی ــازمان س تهران، شماره 1، گزارش ــور. کش

نوآوريها. و علمی اطالعات معاونت
کتابشناسی ملی شبکه .1382؛ شیراز تکنولوژي و علوم منطقهاي کتابخانه -6

فارسی. کتابهاي
ملی کتابشناختی شیراز .1384؛ شبکه و تکنولوژي کتابخانه منطقهاي علوم -7

پژوهشی و مؤسسات کتابخانههاي دانشگاهها شبکه کتابشناختی الگوي شماره 1- نمودار
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ایران. تحقیقاتی مراکز و دانشگاهی کتابخانه هاي التین کتابهاي
و فناوري ارزیابی علم .1381؛ ــی علم و ارزیابی فرهنگی و ــارت نظ ــأت 8- هی
پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها خرد ارزیابی اولین ایران: ــالمی اس جمهوري د ر
نظارت هیات نظر زیر دیانی؛ حسین محمد و مهراد جعفر ــگران پژوهش دولتی،
نظارت هیأت فرهنگی، انقالب عالی ــوراي ش تهران: علمی، و فرهنگی و ارزیابی

علمی. و فرهنگی ارزیابی و
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