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تشسػی کیفیت خذهات اسایِ ؿذُ تَػظ کتاتخاًِّا الذاهی ضشٍسی تشای آگاّی اص ًماط لَت ٍ ضؼف خذهات ٍ گام هْوی
دس خْت تْثَد خذهات ٍ سفغ کاػتیّای احتوالی اػت .هغالؼِ ٍ اسصیاتی خذهات کتاتخاًِّا دس خاسج اص ایشاى اص دِّ  0661آغاص
ؿذُ ٍ اٍلیي تالؽ خذی دس ایي صهیٌِ تِ پظٍّؾ اُس ٍ دیگشاى )0661( 0دس هَسد ؿیَُّای اسصیاتی ػیٌی دس کتاتخاًِ هلی پضؿکی
ایاالت هتحذُ هشتَط هیؿَد .اص دِّ  0661تِ ایٌؼَ اسصیاتی کتاتخاًِّا ّوَاسُ هَضَع هْوی دس حَصُ هغالؼات ػلن اعالػات دس
غشب تَدُ اػت .اًَاع هختلف کتاتخاًِّا اػن اص داًـگاّی ،ػوَهی ،تخصصی ٍ آهَصؿگاّی اص خٌثِّای هختلفی هَسد اسصیاتی
لشاس گشفتِاًذ .الًکؼتش ( )0665هغالؼِ خاهؼی دس هَسد اًَاع خٌثِّای اسصیاتی کتاتخاًِّا اًدام دادُ اػتٍ .ی دس ایي هغالؼِ اًَاع
اسصیاتیّا سا تِ ؿشح صیش عثمِتٌذی کشدُ اػت )0( :اسصیاتیّای هشتَط تِ هدوَػِ ؿاهل همایؼِ هدوَػِ تا کتاتـٌاػیّا ،تحلیل
هدوَػِ اص ًظش هٌاتغ هَخَد دس سدُّای هَضَػی هختلف ،تحلیل گشدؽ هٌاتغ ،تشسػی اػتفادُ اص هدوَػِ دس ػاليّای هغالؼِ ٍ
دس هحل کتاتخاًِ ،اسصیاتی ًـشیات ادٍاسی ،هغالؼات هشتَط تِ ٍخیي هدوَػِ ،تشسػیّای اػتفادُ اص فضای کتاتخاًِ ،هغالؼات
هشتَط تِ دػتشع پزیشی هٌاتغ؛ ( )2اسصیاتی خذهات هشخغ ؿاهل پاػخگَیی تِ پشػؾّا ،کاٍؽ دس پایگاُّای اعالػاتی ،هغالؼات
هشتَط تِ آهَصؽ کاستشاى؛ ( )3هغالؼات ّضیٌِ اثشتخـی ٍ ّضیٌِ ػَدهٌذی؛ ٍ ( )4هغالؼِ ػایش خٌثِّا هاًٌذ اًَاع ٍ داهٌِ خذهات
کتاتخاًِ ٍ ،پیوایؾّای سضایت اػتفادُکٌٌذگاى.
دس هَسد ّش یک اص اًَاع هغالؼات فَق ًوًَِّای تؼیاسی سا هیتَاى دس هتَى ٍ هٌاتغ ػلوی هـاّذُ کشد .اها آى چِ کِ
هیتَاًذ تِ ػٌَاى ًمغِ ػغفی دس اسصیاتی کتاتخاًِّا هغشح ؿَد ظَْس تشًاهِّای اسصیاتی ػیؼتواتیک ٍ یکپاسچِ دس اسصیاتی کیفیت
هٌاتغ ٍ خذهات کتاتخاًِّا دس لالة عشح لیة کَال اػت .ایي تشًاهِ اسصیاتی کتاتخاًِّاً ،ام آؿٌایی دس للوشٍ ػلن اعالػات دس
ایشاى اػت ٍ پظٍّؾ ّای چٌذی ًیض تا اػتفادُ اص ایي اتضاس تِ صَست پشاکٌذُ دس کتاتخاًِّای کـَس اًدام ؿذُ اػت .خذهات لیة
کَال تَػظ اًدوي کتاتخاًِ ّای تخصصی اهشیکا اسایِ هیؿَد ٍ تاکٌَى تیؾ اص ّضاس کتاتخاًِ دس ایي عشحِ اسصیاتی ؿشکت
کشدُاًذ .کتاتخاًِ ّای هختلف تا ثثت ًام دس عشح لیة کَال ٍ پشداخت ّضیٌِ اًدام پیوایؾ ،کاستشاى خَد سا تِ تکویل پشػـٌاهِ
کِ اص عشیك ٍب دس اختیاس آىّا لشاس هیگیشد ،تشغیة هیکٌٌذ .پشػـٌاهِّای تکویلؿذُ ٍاسد پایگاُ اعالػاتی لیة کَال هیؿَد
ٍ ًتایح تحلیل دس لالة ًوَداسّا ٍ خذاٍلی کِ ًـاى دٌّذُ کیفیت خذهات اص دیذگاُ کاستشاى اػت تِ کتاتخاًِ هشتَعِ گضاسؽ
هیؿَد .ایي اسصیاتیّا کِ هؼوَال تِ صَست ػاالًِ اًدام هیؿَد ػالٍُ تش آگاُکشدى کتاتخاًِّا اص ٍضؼیت خذهات خَد ،هَخة
حاکویت فشٌّگ اسصیاتی ٍ استماء کیفیت دس کتاتخاًِّا هیؿَد .ایي اسصیاتیّای هشتة ،ػالٍُ تش کٌتشل کیفیت کتاتخاًِّا،
دادُ ّای تغثیمی الصم تشای ؿٌاػایی ٍضؼیت ّش کتاتخاًِ دس همایؼِ تا ػایش کتاتخاًِّا سا ًیض فشاّن هیکٌذ.
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دس ایشاى ًیض تالؽّایی دس خْت اػتاًذاسد ػاصی اسصیاتی کتاتخاًِّا اًدام ؿذُ اػت .تذٍیي اػتاًذاسدّای کتاتخاًِای اص
خولِ الذاهات دس خْت فشاّنآٍسی هثٌا ٍ هشخغ الصم تشای اسصیاتی خٌثِّای هختلف هٌاتغ ٍ خذهات کتاتخاًِّاػت .اها تِ ًظش
هیسػذ دس کـَس ها ًیض ٍخَد تشًاهِّا ٍ خذهات یکپاسچِ تشای اسصیاتی کتاتخاًِّا تتَاًذ ثوشات اسصؿوٌذی دس خْت ًْادیٌِکشدى
فشٌّگ اسصیاتی کیفیت تِ دًثال داؿتِ تاؿذ .دس حال حاضش اسصیاتی کتاتخاًِّا دس ایشاى صشفاً تِ صَست پظٍّؾّای پشاکٌذُ دس
لالة پایاى ًاهِّا یا تشخی عشحّای پظٍّـی اًدام هیگیشد .حال آى کِ تِ ًظش هیسػذ ًْادّای فؼال ٍ ریٌفَر دس حَصُ ػلن
اعالػات ٍ داًؾؿٌاػی هاًٌذ اًدوي کتاتذاسی ٍ اعالعسػاًی ایشاى ٍ ،ػاصهاى اػٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی خوَْسی اػالهی ایشاى تتَاًٌذ
ًمؾ ػاصًذُ ای دس صهیٌِ پیادُ ػاصی عشح ّای هٌؼدن ٍ ػیؼتواتیک دس اسصیاتی اًَاع کتاتخاًِّا داؿتِ تاؿٌذ .تِ دًثال اخثاس هشتَط
تِ تـکیل کویتِ ًظاست ٍ اسصؿیاتی دس اًدوي کتاتذاسی ٍ اعالعسػاًی ٍ اخثاس هشتَط تِ هـاسکت اًدوي دس اسصیاتی گشٍُّای
آهَصؿی تِ ًظش هیسػذ اًدوي تتَاًذ هـاسکت دس اسصیاتی کتاتخاًِّا سا ًیض تا تْیِ اتضاس تَهی ٍ هٌاػة خضٍ تشًاهِّای آتی خَد
لشاس دّذ .اخشای پشٍطُ ّای تحمیماتی دس خْت تْیِ اتضاس اسصیاتی هٌاػة ٍ ػپغ ایداد ػاصٍ کاسّای الصم تشای پیادُػاصی عشح
اسصیاتی کتاتخاًِّا تا هـاسکت ًْادّایی هاًٌذ ًْاد کتاتخاًِّای ػوَهی کـَس ،ػاصهاى اػٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی خوَْسی اػالهی
ایشاى ٍ اًدوي کتاتذاسی پضؿکی ایشاى ،الذام هٌاػثی اػت کِ هی تَاًذ ًتایح ػَدهٌذی دس خْت کیفیت ػٌدی ًظامهٌذ کتاتخاًِّا
ٍ ایداد حغ سلاتت هثثت دس صهیٌِ تْثَد کیفیت هٌاتغ ٍ خذهات کتاتخاًِّا تِ دًثال داؿتِ تاؿذ.
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