
سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی

3. Standards for Iranian 

    Special Libraries

4. Steel industrial

چڪیده
پژوهش حارض، به بررسے نیازهای اطالعاتی اعضاى هیئت علمے 

دانشگاه زابل، جهت تعیین اولویت های خدماتی ڪتابخانۀ مرکزی 

این پژوهش،  و شناخت موانع دسرتسی به اطالعات می پردازد. 

با استفاده از تحقیق پیامیشی انجام شده است. تجزیه و تحلیل 

اطالعات نشان می دهد کتاب و نرشیات ادواری و مجالت الکرتونیکی 

از مهم ترین منابع مورد استفاده در رفع نیازهای اطالعاتی اعضاى 

منابع  از  استفاده  به  اعضا  از  است. 42/1 درصد  علمے  هيئت 

الکرتونیکی و دیجیتالی متایل دارند. هدف از کسب اطالعات نیز 

راهنامیی در تهیۀ مسئلۀ پروپوزال )58/9 درصد(، ارتقاى مهارت 

 29/5( مقاله  و  کتاب  تألیف  درصد(،   36/8( تدریس  در  شغلی 

درصد(، شناسایی منابع تخصصی )28/4 درصد(،  و روزآمد کردن 

اطالعات تخصصی )27/4 درصد( عنوان شده است.

نبودن سالن مطالعۀ مناسب برای  اعضاى هيئت علمی، کمبود منابع 

کافی در ڪتابخانه، عدم آگاهی از وجود منابع اطالعاتی، محدودیت 

وقت و اشتغال زیاد، و کمبود همکاری های بین ڪتابخانه ای از 

مهم ترین عوامل مؤثر در عدم دسرتسی به اطالعات ذڪر شده 

است.

ڪلیدواژه ها 
دانشگاه زابل؛ اعضاى هيئت علمے؛ نیازهای اطالعاتی؛ دسرتسے به اطالعات

  زهرا اسدزاده

اعضاى هیئت علمى دانشگاه زابل از کتابخانۀ مركزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟
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1ڪـارشناس ارشدڪتابدارى و 

اطالع رسانى کتابخانۀ مرکزی

 دانشگاه زابل

 za_assdzadeh@yahoo.com 

دریافت: 1389/1/24      پذیرش: 1389/6/3

مقدمه 
در عصر ارتباطات و اطالعات، برای دریافت اطالعات و رفع نیازهای اطالعاتی و با 
توجه به حجم گستردة اطالعات مرتبط، مهم ترین مسئله، شناخت دقیق خصوصیات و 
ویژگی های نیازهای اطالعاتی از جمله کّمیت، کیفیت، نوع منبع، سرعت تحویل، و توجه 
به آنها در طراحی سیستم اطالع رسانی، مجموعه سازی، و اشاعة اطالعات است. چرا که 
اطالعات قدرت و توانایی به حساب می آید  قدرتی که به توسعة فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی، و سیاسی هر کشوری منجر می شود. نیازهای اطالعاتی و  رفتار اطالع یابی دو 
زمینة تحقیقاتی مهم در مطالعات مربوط به استفاده کنندگان ذکر می شوند و  مفاهیمی مکمل 
یکدیگرند. نیازهای اطالعاتی، نیازهایی هستند که از طریق منابع کتابخانه ای و خدمات 

اطالع رسانی تأمین می گردند )بابایي، 1376، ص 42 - 58(. 
کتابداران و دیگر متخصصان اطالع رسانی برای اینکه بتوانند اطالعات مورد نیاز 
کاربران را فراهم کنند باید از نیازها و رفتار اطالع یابی آنان آگاهی کامل داشته باشند تا 
بتوانند جهت تهیة منابع اطالعاتی مناسب، تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیقي داشته باشند.

تعریف مسئله
افراد، در گروه های مختلف علمی برای استفاده از اطالعات مورد نیاز خود شکل خاصی 

  زهرا اسدزاده1

اعضاى هیئت علمے دانشگاه زابل
 از کتابخانۀ مرڪزی 

دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟
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از منابع اطالعاتی را مورد استفاده قرار می دهند و با توجه به اینکه در عصر حاضر، 
منابع اطالعاتی از نظر نوع و شکل ظاهری متفاوت شده اند یکي  از وظایف مهم کتابدار 
انتخاب و تهیة مواد مناسب جهت رفع نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان است؛ و با توجه 
به افزایش میزان اطالعات و آلودگی اطالعات2، شناخت منابع و استفادة بهینه ازآنها، 
ضروری است که نیازهای اطالعاتی هر فرد یا جامعه به درستی شناسایی و برای تهیة منابع 
به دقت برنامه ریزی شود تا از اتالف وقت، هدر رفت هزینه، و انباشت اطالعات نامرتبط 
جلوگیری شود. بنابراین، می توان گفت که نخستین اصل در فرایند اطالع رسانی، نیازسنجی 
اطالعات یا شناسایی دقیق نیازهای اطالعاتی و رفع موانع عدم دسترسی به اطالعات 

کاربران است.
با توجه به اینکه دانشگاه زابل قطب علمی منطقة سیستان محسوب می شود، لزوم انجام 
چنین پژوهشی جهت ارزیابی نیازهای اطالعاتی، رفع موانع در دسترسی به اطالعات جهت 
بهبود بخشیدن به امر مجموعه سازی در کتابخانة مرکزی دانشگاه ضروری به نظر می رسد.

پرسش های اساسی
1. انواع اطالعات مورد استفادة اعضاي هیئت علمی کدام  ها هستند؟
2. نیاز اعضاي هیئت علمی به منابع اطالعاتی به چه منظوری است؟

3. نقش اینترنت و پایگاه های اطالعاتی در تأمین نیازهای اطالعاتی به چه میزان است؟
4. زبان منابع مورد استفادة اعضاي کدام است؟

5. منابع تخصصی موجود در کتابخانه تا چه حد نیازهای اطالعاتی اعضاي هیئت علمی 
را مرتفع  می سازد؟

6. مشکالت و موانع دستیابی به منابع اطالعاتی کدام اند؟

هدف پژوهش
دانشگاه ها به عنوان مراکز فعالیت های پژوهشی و اعضاي هیئت علمی از مهم ترین مؤلفه های 
نظام آموزش عالی و اطالعات از عناصر مهم هر پژوهش و تولید علم به شمار می روند. 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت نیازهای اطالعاتی اعضاي هیئت علمی 

دانشگاه زابل است.
از ا هداف فرعی این پژوهش، آگاهی از مسائل و مشکالت اطالع رسانی برای اعضاي 
هیئت علمی، دستیابی به راهکارهای مناسب برای سیاست گذاری، و اولویت بندی در امر 

سفارش و تهیة منابع اطالعاتی مناسب برای آنهاست.

 زهرا اســد زاده

2. Information pollution
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روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و از نوع توصیفی انجام شده است.

جـامعۀ آماری پژوهش و روش گردآوری اطالعات
جامعة مورد نظر، کلیة  اعضاي هیئت علمی در همة رشته های موجود در دانشگاه زابل 

می باشند.
برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 27 سؤال 
بسته و 3 سؤال باز بود. در این پژوهش 150 پرسشنامه توزیع شد که تعداد 95 پرسشنامه 

تکمیل و عودت داده شده است.

پیشینـۀ پژوهش 
ارزیابی نیازهای اطالعاتی از دهة 1920 آغاز گردید و افزایش و انباشت اطالعات و رشد 
فناوری در دهه های اخیر موجب افزایش پژوهش در این زمینه شده است. تحقیقات نشان 
می دهد که بررسی های انجام شده در این زمینه، تا 1985، بیشتر بر نیازهای اطالعاتی 
گروه های مهندسی و علوم و فناوری متمرکز بوده و در سال های اخیر در دیگر رشته های 
تخصصی مثل پزشکی، علوم انسانی، و زیست شناسی نیز انجام شده است )مزیناني، 1376، 

ص 10- 12(.
ماهونی3 )2002(، در پژوهشي با عنوان »احترام سازمان و ارزیابی نیازهای اطالعاتی 
بیماران پیش از بستری شدن« در منطقة بهداشت مرکزی ویکتوریا چنین نتیجه گیری می کند 
که چهار موضوع درستی، ثبات، آشکارسازی، و مدت زمان بستری شدن بیماران از اهمیت 
زیادی برخوردار است. همچنین، این محقق ذکر کرده است که شناسایی نیازهای اطالعاتی 
این افراد، افزایش رضایت کارمندان نسبت به آموزش بیماران، و کاهش لیست های انتظار 

برای اعمال جراحی را به دنبال دارد.
نیازهای اطالعاتی استادان دانشگاه  جانکووسکا4 )2004(، در مطالعه ای به تعیین 
آیداهو در محیط چالش   آور فناوری اطالعاتی و ارتباطی پرداخته است. این پژوهش از 
نوع پیمایشی بوده و بر میزان استفادة این افراد در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتی 
در انجام کار پژوهش و تدریس تکیه داشت. در این تحقیق به مواردی چون اولویت های 
اعضاي هیئت علمی، محدودیت های کتابخانه ها در ارائة اطالعات و نیز پیشنهاداتی برای 

بهبود پرداخته شده است.
بشیری )1382(، درپژوهشی با عنوان »سنجش نیازهای اطالعاتی محققان وزارت 

اعضاى هيئت علمے دانشگاه
زابل ازڪتابخانه مركزى ...

3. Mohony 
4. Jankowska
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جهاد کشاورزی« دریافت که محققان این وزارتخانه از کتاب 18/8 درصد، نشریات ادواری 
)مجالت( 5/ 18 درصد،  بانک های اطالعاتی 18/3، و اینترنت 14/1 درصد جهت رفع 
نیازهای اطالعاتی خود استفاده می کنند. 16/6 درصد از حجم اطالعات مورد نیاز آنها به 
زبان انگلیسی و 37/8 درصد به زبان فارسی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که از نظر 
اولویت بندی منابع اطالعاتی در تأمین اطالعات مورد نیاز محققان، بانک های اطالعاتی با 
698 امتیاز، مجالت با 672 امتیاز، کتاب با 665  امتیاز، و گزارش های تحقیقاتی با 598  

امتیاز، بیشتر از سایر منابع اهمیت  دارند.
صفری راد )1382(، به بررسی نیازهای اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه شیراز پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که نشریات ادواری و کتاب از مهم ترین 
منابع کسب اطالعات هستند، محدود بودن امکانات برای دریافت اطالعات از خارج، 
موجود نبودن منبع اطالعاتی در کتابخانه، عدم دسترسی بهنگام به اطالعات، و محدود 

بودن ساعات کار کتابخانه از مهم ترین عوامل عدم دسترسی به اطالعات است.
گونه فراهانی )1386(، در پژوهشی به شناسایی نیازهای اطالعاتی پژوهشگران مرکز 
تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، میزان استفادة آنان از منابع و نیز 
شناخت موانع در دستیابی به اطالعات پرداخت. این پژوهش نشان می دهد که پژوهشگران 
به استفاده از منابع فارسی بیشتر تمایل دارند )50 درصد(. همچنین 60 درصد افراد جامعة 
مورد تحقیق، اطالعات مورد نیاز خود را از کتاب کسب می کنند. هدف از کسب اطالعات 
نیز انجام طرح های تحقیقاتی )70 درصد(، روزآمد کردن اطالعات تخصصی )18 درصد(، 
و ترجمه و تألیف )9 درصد( است. مهم ترین مانع در دسترسی به اطالعات نبود منابع مورد 

نیاز در کتابخانه )51  درصد( عنوان شده است.

یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
 اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس.پي.اس.اس. مورد تجزیه و تحلیل انجام 

گرفت. اهم یافته های پژوهش که در قالب جداول آمده است به شرح زیرمی باشد.
اطالعات مندرج در جدول 1 نشان می دهد از مجموع 95 عضو هیئت علمی مورد نظر در این پژوهش، 

49 نفر )51/6 درصد( کارشناس ارشد و 46 نفر )48/4 درصد( دارای مدرک دکتري  هستند. 

درصدفراوانیمیزان تحصیالت

4951/6کارشناسی ارشد

4648/4دکرتى

95100جمع

جدول 1
توزیع فراوانی میزان تحصیالت
اعضاى هيئت علمے بر اساس 
مدرک تحصیلی 

 زهرا اســد زاده
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جدول2
توزیع فراوانی میزان استفاده

از منابع اطالعاتی بر حسب زبان 

جدول3
 توزیع فراوانی میزان

استفادۀ اعضاى هيئت علمے
از منابع اطالعاتی 

درصدفراوانیزبان

2728/4فارسی

6467/4انگليسی

22/1فرانسه

22/1آملانی

همانگونه که در جدول 2 مشاهده می شود منابع اطالعاتی مورد استفادة اعضاي هیئت 
علمی بیشتر به زبان انگلیسی با فراوانی 64 مورد) 67/4 درصد( از کل اطالعات مورد 
نیاز آنها را شامل می شود، اطالعات مورد استفاده به زبان فارسی 27 مورد )28/4 درصد(، 
فرانسه با فراوانی2 مورد )2/1 درصد(، و آلمانی با فراوانی 2 مورد )2/1 درصد( به ترتیب 

در جایگاه های دوم، سوم، و چهارم  قرار دارد.

درصدفراوانیمنابع اطالعاتی

5254/7ڪتاب

3941/1مجالت الکرتیکی

3536/8نرشیات ادواری

3435/8اینرتنت

3132/6پروانۀ ثبت اخرتاعات

2930/5اخبار و اطالعات علمی

2732/6استانداردها

2627/4لوح های فرشده

2425/3گزارش های تحقیقاتی

2526/3کاتالوگ ها

1920پایان نامه ها

اعضاى هيئت علمے دانشگاه
زابل ازڪتابخانه مركزى ...
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بر اساس اطالعات مندرج در جدول 3، کتاب پراستفاده ترین منبع اطالعاتی جامعة موردنظر، 
با 54/7 درصد در رتبة اول قرار دارد. مجالت الکترونیکی 41/1 درصد و نشریات ادواری 
با 36/8 درصد رتبة دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. اینترنت )35/8 درصد(، پروانة 
ثبت اختراعات  )32/6 درصد(، اخبار و اطالعات علمی )30/5 درصد(، استانداردها )32/6 
درصد(، لوح های فشرده )27/4 درصد(، گزارش های تحقیقاتی )25/3 درصد(، کاتولوگ ها 

)26/3 درصد(، و پایان نامه ها )20 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.

همانطور که مشاهده می شود اعضاي هیئت علمی تمایل بیشتري به استفاده از منابع 
الکترونیکی و دیجیتالی )42/1 درصد( دارند. میزان استفاده از هر دو نوع منابع چاپی با 
32 مورد )33/7 درصد( رتبة دوم و منابع چاپی با 23 مورد )24/2 درصد( رتبة سوم را به 

خود اختصاص داده است.

اطالعات مندرج در جدول 5، موارد استفادة اطالعات را توسط اعضاي هیئت  علمی 
دهد. استفاده از منابع اطالعاتی به منظور تهیة مسئلة پروپوزال با 56 مورد )58/9  نشان می 
درصد( بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. ارتقاي مهارت شغلی در تدریس با 
35 مورد ) 36/8 درصد( در جایگاه دوم، و تألیف کتاب و مقاله با 28 مورد )29/5 درصد( 
در جایگاه سوم قرار دارد. شناسایی منابع تخصصی با 27 مورد )28/4 درصد(، روزآمد 

درصدفراوانینوع منبع  اطالعاتی

2324/2منابع چاپی

4042/1منابع الکرتونیکی

3233/7هر دو به اندازه

توزیع فراوانی استفاده از
 نوع منابع اطالعاتے

جدول 4

 توزیع فراوانے 
نحوۀ ڪاربرد اطالعات

جدول 5

درصدفراوانیموارد استفاده

5658/9راهنامیی در تهيه پروپوزال

3536/8ارتقاى مهارت شغلی در تدریس

2829/5تألیف ڪتاب و مقاله

2728/4شناسایی منابع تخصصی

2627/4روزآمد کردن اطالعات تخصصی

2223/2حفظ صالحیت حرفه ای

2223/2رشکت در سمینارها و کنفرانس  ها

1818/9انجام طرح و پروژه تحقیقاتی
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کردن اطالعات تخصصی با 26 مورد )27/4 درصد(، حفظ  صالحیت حرفه ای و شرکت 
در کنفرانس ها با 22 مورد )23/02 درصد(، و انجام طرح و پروژة تحقیقاتی با 18 مورد 

)18/9 درصد( در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

همانگونه که مشاهده می شود در زمینة موانع دسترسی به اطالعات، نبودن سالن 
مطالعة مناسب با 57 مورد )60 درصد( مهم ترین عامل محسوب می شود. کمبود منابع کافی 
در کتابخانه با 55 مورد )57/9 درصد( عامل دوم، و عدم آگاهی از وجود منابع با 52 مورد 
)54/7 درصد( عامل سوم ذکر شده است. محدودیت وقت و اشتغال زیاد )35/8 درصد(، 
کمبود همکاری های بین کتابخانه ای )33/7 درصد(، عدم مهارت فردی در جست وجوی 
منابع )29/5 درصد(، عدم آشنایی با زبان های خارجی )27/4 درصد(، ناتوانی در استفاده 
از کامپیوتر )25/3 درصد(، و کمبود متخصص کتابداری و اطالع رسانی )24/2 درصد( از 

دیگر موانع دسترسی به اطالعات محسوب می شود.

پاسخ به پرسش های اساسی
در پاسخ به پرسش اول »انواع منابع اطالعاتی مورد استفادة اعضاي هیئت علمی« بر 
اساس یافته های پژوهش، مهم ترین منبع اطالعاتی با 52 مورد )54/7 درصد( به شمار 

درصدفراوانیمتغیر

5760نبود سالن مطالعه مناسب

5557/9کمبود منابع کافی در کتابخانه

5254/7عدم آگاهی از وجود منابع

3435/8محدودیت وقت و اشتغال زیاد

3233/7کمبود همکاری  های بین کتابخانه ای

2829/5عدم مهارت فردی در جست وجوی منابع

2627/4عدم آشنایی با زبان  های خارجی

2425/3ناتوانی در استفاده از کامپیوتر

2324/2کمبود متخصص کتابداری

جدول6
 توزیع فراوانی عوامل

 مؤثر در عدم
دسرتسے به اطالعات
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می رود. مجالت الکترونیکی )41/1 درصد(، نشریات ادواری )36/8 درصد(، اینترنت )35/8 
درصد(، پروانة ثبت اختراعات )32/6 درصد(، اخبار و اطالعات علمی و فنی )30/5 درصد(، 
استانداردها )32/6 درصد(، لوح فشرده )27/4 درصد(، گزارش های تحقیقاتی )25/3 درصد(، 

کاتالوگ ها )26/3 درصد(، و پایان نامه ها )20 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.
در پاسخ به پرسش دوم »منابع اطالعاتی به چه منظوری به کار می رود؟« نتایج نشان 
می دهد که هدف اصلی کسب اطالعات اعضاي هیئت علمی کسب راهنمایی در تهیة مسئلة 

پروپوزال )58/9 درصد( است.
ارتقاي مهارت شغلی در تدریس )36/8 درصد(، تألیف کتاب و مقاله )29/5 درصد(، 
شناسایی منابع تخصصی )28/4 درصد(، روزآمد کردن اطالعات تخصصی )27/4 درصد(، 
حفظ صالحیت حرفه ای، شرکت در سمینارها )23/2 درصد(، و انجام طرح های پژوهشی 

)18/9 درصد( از دیگر اهداف کسب اطالعات جامعة آماری مورد نظر است.
در پاسخ به پرسش سوم »اهمیت نقش اینترنت و پایگاه های اطالعاتی در تأمین نیازهای 
اطالعاتی«، یافته ها نشان می دهد که 54/7 درصد از جامعة آماری نقش اینترنت را خیلی زیاد، 

30/5 درصد زیاد، 10/5 درصد متوسط، و 2/1 درصد خیلی کم و کم توصیف کرده اند.
در پاسخ به سؤال چهارم »زبان منابع مورد استفادة اعضاي هیئت علمي« نتایج نشان 
می دهد که زبان انگلیسی )67/4 درصد( بیشترین استفاده را دارد. زبان فارسی )28/4 درصد(، 

و زبان هاي فرانسه و آلمانی )2/1 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.
در پاسخ به سؤال پنجم »منابع تخصصی موجود در کتابخانه تا چه حد نیازهای اطالعاتی 
اعضاي هیئت علمی را مرتفع می سازد؟« نتایج نشان می دهد که جامعة آماری منابع تخصصی 
موجود کتابخانه را 49/5 درصد متوسط، 21/1 درصد زیاد، 20 درصد کم، 8/4 درصد خیلی 

کم، و 1/1 درصد خیلي زیاد توصیف کرده اند.
در پاسخ به سؤال ششم »مهم ترین موانع و مشکالت دستیابی به منابع اطالعاتی« 
را جامعة آماری چنین بیان کردند. نبودن سالن مطالعة مناسب )60 درصد(، کمبود منابع 
کافی در کتابخانه )57/9 درصد(، و عدم آگاهی از وجود منابع) 54/7 درصد( از مهم ترین 
موانع به شمار می رود. محدودیت وقت و اشتغال زیاد )35/8 درصد(، کمبود همکاری های 
بین کتابخانه ای )33/7 درصد(، عدم آشنایی با زبان های خارجی )27/4 درصد(، ناتوانی در 
استفاده از کامپیوتر )25/3 درصد(، وکمبود متخصص کتابداری )24/2 درصد( به عنوان دیگر 

موانع ذکر شده است. 

نتیجه گیری و پیشنهادات
طبق نتایج به دست آمده، کتاب و مجالت الکترونیکی و نشریات ادواری بیشترین میزان 
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استفاده را دارند؛ بنابراین، باید نسبت به تهیة این منابع اطالعاتی، با تخصیص اعتبار ارزی و 
ریالی و سفارش منظم اهتمام ورزید. همانگونه که نتایج تحقیق بشیری نیز نشان می دهد میزان 
استفادة محققان وزارت جهاد کشاورزی از منابع چاپی بیشتر است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود 
مجموعه سازی کتابخانه با توجه به نظرات و پیشنهادات و هماهنگی بیشتر اعضاي هیئت 

علمی و تأکید بر مجموعه سازی برمبناي نیازهای اطالعاتی آنان انجام شود.
همچنین، اختصاص سالن مطالعة مناسب جهت اعضاي هیئت علمی پیشنهاد می شود. 
کمبود منابع کافی در کتابخانه، عدم آگاهی از وجود منابع، و محدودیت وقت از دیگر عوامل 
مهم عدم دسترسی به اطالعات بیان شده است. صفری راد، در بررسی نیازهای اطالعاتی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز، مهم ترین عوامل عدم دسترسی به اطالعات را 
موجود نبودن منبع اطالعاتی در کتابخانه و محدود بودن امکانات برای دریافت اطالعات ذکر 
می کند. بنابراین، ضروری است تهیة منابع کافی و اطالع رسانی دقیق و منظم از منابع جدید 
کتابخانه از طریق خدمات آگاهی رسانی جاری )همانند بولتن های جاری، کتابشناسی ها، و  
اطالع رسانی از طریق سایت( انجام گردد که این امر موجب صرفه جویی در وقت آنها 

می شود و همچنین باعث رفع مشکل محدودیت وقت و اشتغال زیاد آنها می  گردد.
همچنین، پیشنهاد می شود جهت استفادة بهینه از امکانات موجود در دانشگاه و ارتقای 
سطح سواد اطالعاتی اعضای هیئت علمی، مسئوالن دانشگاه اقدام به برگزاری دوره ها و 

کارگاه های آموزشی کامپیوتر در زمینة استفاده از منابع اطالعاتی و پایگاه اطالعاتی نمایند.
جهت بهبود وضعیت موجود، ایجاد یک بخش مستقل در کتابخانه، به منظور ارائة 
خدمات اطالع رسانی، خدمات گزینشی اطالعات، جست و جو در پایگاه های اطالعاتي مورد 
نیاز، و امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت جهت استفادة  کلیة اعضاي هیئت علمی 
به منظور دسترس  پذیری اطالعات مورد نیاز اعضاي هیئت علمی در کمترین زمان نیز 

پیشنهاد می شود.
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