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 دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گلستان  

 معاونت تحقیقات و فناوری

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی

 کتابخانه مرکزی دکتر حیدری

0011عملیاتی سال هو الویت های برنام راهبردیبرنامه   

 کتابخانه های مراکز آموزشی ودرمانی

  گلستان دانشگاه علوم پزشکی 
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 بسمه تعالی

سالمی ایران برای توسعه و اهداف تعین شده نظام مقدس جمهوری ا 4141سند چشم انداز با عنایت به 

با توجه به موقعیت ویژه آن در منطقه شمال شرق نیز  دانشگاه علوم پزشکی گلستانهمه جانبه کشور، 

عاونت م تقویت کرده است. فعالیت های خود را  تبدیل شدن به قطب علمی این منطقه چشم انداز کشور و

تحقیقات و فناوری دانشگاه با درنظر گرفتن وظایف علمی و پژوهشی مهم محوله به آن، در صدد است که 

در مسیر سیاست های کلی نظام و رسالت دانشگاه، گام بردارد. بنابراین حمایت از تحقیق و توسعه و 

ه در صدر اهداف این معاونت می باشد. با عنایت به نقش بسیار پژوهش و حمایت از محققین و دانشگا

 ، در این سند، برنامه استراتژیک این حوزه ارائه می شود. مرکز آموزشی ودرمانی... مهم کتابخانه 

 

ماموریت و 

 رسالت

 ماموریت:

 عنوان به) درمانی آموزشی مراکز در بالینی کتابدار وظایف انجام جهت در کتابداران سازی توانمند و تقویت 

 (وی همراهان و بیمار به آموزش جهت اطالعاتی منابع تهیه و درمان تیم از عضوی

 برنامه گسترش در کتابداران و ها کتابخانه سازی فعال EBM عملکرد مجریان عنوان به آن، نیازهای پیش و 

 شواهد بر مبتنی پزشکی اطالعاتی های پایگاه محیط در شواهد بر مبتنی

 تخصصی و دانشگاهی های کتابخانه استانداردهای با مطابق اطالعاتی منابع مجموعه توسعه 

 ها کتابخانه های فرایند کلیه نمودن دیجیتال 

 رسالت:

 ایه تخصص فوق و ها تخصص حوزه در پژوهشی و آموزشی درمانی، مرکز کتابخانه برترین عنوان به تا است آن بر کتابخانه

 .دشو شناخته کشور پزشکی علوم های دانشگاه سطح در بیمارستان فعال

 کارکنان و بیماران کرامت و شان به احترام 

 ها داده و شواهد بر مبتنی مشارکتی گیری تصمیم 

 کارکنان و بیماران ایمنی 

 خدمت گیرندگان حقوق رعایت 

 ها عملکرد در صداقت و همدلی ، پاسخگویی ، پذیری مسئولیت 

 محوری عدالت 

 سازمانی تعالی اهداف بر تکیه 

 

 چشم انداز

 های عالیتف گسترش و کتابخانه کاربران سایر و دانشجویان تعداد رشد دانشکده، در تحصیلی مقاطع و ها رشته افزایش به توجه با

 و خدمات امکانات، در تحول ایجاد ای، کتابخانه بین های همکاری دامنه توسعه نیز و ها زمینه تمامی در تحقیقاتی و آموزشی

 ماتخد و امکانات تعالی با است مصمم  درمانی آموزشی مرکز کتابخانه لذا .است ناپذیر اجتناب و ضروری امری کتابخانه، فضای

 و خدمات مستمر بهبود روند آنان، رضایت جلب و ذینفعان سایر و کاربران به خدمات توسعه ضمن مناسب، محیطی ایجاد با و خود

 اطالعات و منابع تأمین به نسبت و گردد مطرح  کتابخانه ترین فعال و ترین غنی عنوان به و بخشیده تحقق را کتابخانه امکانات
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 .نماید اقدام سازنده و مؤثر طور به مراجعین نیاز مورد

 

اهداف بلند 

 مدت

 شود؛ می تدریس دانشگاه در که هایی رشته کلیه در آموزشی های برنامه به کمک 

 دانشگاه؛ تحقیقاتی و پژوهشی های برنامه به کمک 

 دانشگاه. آموزشی های ریزی برنامه به کمک 

 تخصصی سطوح در آموزشی کادر و کاربران تحقیقات به کمک 

 مرتبط ای حرفه مهارتهای توسعه و کارکنان تخصصی دانش سطح ارتقای به کمک 

 هینهب استفاده جهت در اطالعاتی پیشرفته های تکنولوژی و رسانی اطالع و کتابداری نوین های شیوه گیری بکار 

 فعاالنه عرضه و آن به دسترسی افزایش ، اطالعات سریعتر اشاعه منظور به امکانات و منابع ، انسانی نیروی از

  خدمات

 مراجعین نیازهای به بیشتر چه هر گویی پاسخ جهت در خدمات کیفی و کمی سطح ارتقای 

 و ژوهشیپ آموزشی، های فعالیت تقویت منظور به پزشکی رسانی اطالع و ای کتابخانه خدمات ارتقاء و توسعه 

  بیمارستان در فرهنگی

 

اهداف کوتاه 

 مدت

 تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه نمودن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه  

   سایتارائه خدمات از طریق وب 

  تامین، فراهم آوری و ساماندهی مجموعه منابع الکترونیک کتابخانه 

  تدارک زیرساختهای فیزیکی، سخت افزاری و نرم افزاری الزم جهت تحقق کتابخانه دیجیتال 

  تهیه و بهبود وضعیت فرآیندهای انجام کار در کتابخانه 

  تحقیق کاربران تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و 

  کتابخانه نوسازی تجهیز و 

  سازماندهی و تامین منابع 

 سازمان دهی و چینش موثر مجموعه کتابخانه به منظور افزایش سهولت دسترسی به آن 

  راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی طالعات و استفاده از منابع الکترونیک 

   ، درصد منابع کتابخانه را دربر  07کاربردی و مرجع به طوری که گردآوری و سازماندهی مجموعه کتب تخصصی

 بگیرد

  وجین دوره ای کتابها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه 

 آموزشی منابع صوتی و تصویریآوری و ساماندهی مجموعه تامین، فراهم  

  هتکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطالعات موجود در نرم افزار جامع کتابخان  

  فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی مجموعه کتابهای فارسی و التین موجود در کتابخانه  
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 0011در سال آموزشی درمانی...کتابخانه مرکز عملیاتیبرنامه 

 هدف فعاليت عنوان برنامه ردیف

 برنامه

 

مسئول 

 اجرا

 زمان

 

 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

1 

 

گاه های دانشتوسعه کمي و کيفي منابع کتابخانه 

با توجه به ایجاد و گسترش رشته های تحصيلي و 

های موجود و  مقاطع تحصيالت تكميلي در رشته

مراکز تحقيقاتي در جهت رساندن به سطح 

 استاندارد

 سنجي نياز انجام

 گروههایازدانشجویان و اساتيد 

 آموزشي

 منابع نوسازی

 در موجود

 خرید و کتابخانه

 جدید کتب

کتابخانه 

 مرکز

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

مكاتبه و گرداوری ليست 

جمع نيازهای اطالعاتي  و 

 بندی بر اساس اولویت ها

بندی وجمع بندی درخواست  لویتا

 ها

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

خریداری سفارش ها ودرخواست 

 اولویت بندی شده یها

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

انجام اقدامات فني ) ثبت ، 

 سازماندهي وآماده سازی ( بر روی

 منابع خریداری شده

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

دانلود کتب الكترونيک و بارگزاری 

 در نرم افزار آذرسا

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه
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وانمند سازی و ایجاد انگيزش بيشتر در استفاده ت 2

 از منابع الكترونيكي

برنامه ریزی جهت آموزش کاربران 

 منابعکتابخانه درنحوه استفاده از 

 الكترونيكي درطول سال تحصيلي

افزایش توان 

وانگيزه کاربران 

در استفاده از 

منابع 

 الكترونيكي

کتابخانه 

 مرکز

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

آموزش کاربران کتابخانه درنحوه 

الكترونيكي درطول  منابعاستفاده از 

سال تحصيلي وآشنایي با 

 پایگاههای داده ای معتبر

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

برنامه ریزی جهت توانمندسازی 

کتابدارای از طریق کالس های باز 

 آموزی

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

دوران توسعه خدمات اطالع رساني پزشكي در  3

 پاندمي کرونا ویروس

ارائه منابع اطالعاتي قابل اعتماد و 

 معتبر برای محققان

اشاعه به موقع 

اطالعات و 

رساني به خدمت 

 کاربران

کتابخانه 

 مرکز

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

 رایگان مقاالت مرتبطليست  تهيه 

 کرونادر زمينه 

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

به روز رساني صفحه پایگاه های 

کرونا ویروس در وبسایت کتابخانه 

 مرکزی

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه
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تهيه دستورالعمل ها و راهنماهای 

 مرتبط

در طول 

 اجرای برنامه

طول در 

 اجرای برنامه

 

تسهيالت ویژه کتابخانه در دوران پاندمي کرونا  4

 ویروس

جذب کاربران و  عدم محاسبه دیرکرد کتب اماني

افزایش استفاده 

از منابع 

اطالعاتي و 

جلوگيری از 

تردد و رعایت 

پروتكل های 

 بهداشتي

کتابخانه 

 مرکز

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

کتب اماني به صورت تلفني و تمدید 

 آنالین

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

مشاوره اطالعاتي به صورت تلفني و 

 آنالین

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 اجرای برنامه

 

ارسال فایل کتب الكترونيک 

درخواستي از طریق پست 

 الكترونيک

در طول 

 اجرای برنامه

در طول 

 برنامهاجرای 

 

 


