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برنامه عملیاتی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر
1400سال 

:همقدم
مهمترین   هدف این   واحد   باشد   که  میعلوم پزشکی لرستان دانشگاهکتابخانه مرکزيیکی از زیر مجموعه هاي  کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

می پژوهشی بیمارستان از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطالعات علمی مورد نیاز و مدیریت بهره برداري از منابع علمی - تقویت فعالیت هاي آموزشی
داریم  که مهلت  رسیدن  به  فعالیتهاي پژوهشی  ارتقاء با  عنوانهدف کلییک این  برنامه   به  صورت  مشترك   بین  بیمارستاهاي  آموزشی  مصوب گردید  .باشد  
عملیاتی  استراتژیک برنامه هدف  ویژه  جهت  3در همین  راستا. آن دست  پیدا شود  ٪90سال  به  حداقل  5ساله  می باشند  که  امید  است در  طی 5آن  

.ساالنه  تنظیم  گردیده   است
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:اهداف
:ویژه اهداف ) الف

خدمات کتابخانه اي ارتقا کمی و کیفی .1
و  بیمارستانیتسهیل و  تشویق  شاغلین  جهت انجام  طرح هاي تحقیقاتی کاربردي .2

%) 15( خدمات کتابخانه اي  ارتقا کمی و کیفی : 1هدف کلی 

:اهداف اختصاصی

%)15( گروههاي آموزشی نیازبر  حسب  مناسبترین  منابع علمی  درحوزه هاي آموزشی و  پژوهشی و  به  روز  رسانی تامین  و  تقویت: 1-1
)٪15(گسترش کمی و کیفی  پایگاههاي الکترونیک  جدید درحوزه  هاي پزشکی و  پیراپزشکی : 2-1
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جدول فعالیت ها
تامین  و  تقویت و  به  روز  رسانی  مناسبترین  منابع علمی  درحوزه هاي آموزشی و  پژوهشی بر  حسب   نیاز —1-1هدف اختصاصی شماره 

%)15( 1400در کتابخانهگروههاي آموزشی  
ــه مکانزمانمسئولشرح وظایفردیف ــه (بودجــ بــ

)تومان
توضیحات

ــروردین  مسئول کتابخانه تهیه  محتوا  و روزآمد نگه داشتن  پرتال کتابخانه  1 1400از  ف

1400تا  اسفند  

-کتابخانه بیمارستان  شهدا 

براي افزایش بودجه  مـورد نیـاز جهـت خریـد      تالش 2
منابع براي فعالیتهاي  آموزشی و پژوهشی  

-کتابخانه بیمارستان  شهدا   ابتداي سالمسئول کتابخانه   

ســفارش  خریــد و  دســترس پــذیري  منــابع  چــاپی و 3
الکترونیک  کتابخانه هاي دانشگاه  

-کتابخانه بیمارستان  شهدا   ابتداي سالمسئول کتابخانه   

وجین دوره  اي و بـه  روزنمـودن کتابهـاي موجـود در     4
کتابخانه  

کتابخانه بیمارستان  شهدا   1400بهار مسئول کتابخانه   

مرور و  بررسی آخرین یافته هاي  و  پژوهشی پیرامـون  5
بکارگیري یهینه کارکنان و منابع و ابزارها

کتابخانه بیمارستان  شهدا   1400از  بهار  مسئول کتابخانه   
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جدول گانت فعالیت

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

************تهیه  محتوا  و روزآمد نگه داشتن  پرتال کتابخانه  

ارائه  درخواست  کتبی   به  معاونت   تحقیقات  و  فناتالش  بـراي افـزایش   
بودجه  مورد نیاز جهت خرید  منابع براي فعالیتهاي  آموزشی و پژوهشی  

************

سفارش  خرید و  دسترس پذیري  منابع  چاپی و الکترونیک  کتابخانه هـاي  
دانشگاه  

************

************وجین دوره  اي و به  روزنمودن کتابهاي موجود در کتابخانه  

مرور و  بررسی آخرین یافتـه هـاي  و  پژوهشـی پیرامـون بکـارگیري یهینـه       
منابع و ابزارهاکارکنان و

************
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)٪15(گسترش کمی و کیفی  پایگاههاي الکترونیک  جدید درحوزه  هاي پزشکی و  پیراپزشکی  : 1-2هدف اختصاصی 
توضیحات)به تومان(بودجه مکانزمانمسئولشرح وظایفردیف

کتابخانـه و  تامین و تهیه نسخه هاي  جدید نرم افزار جامع 1
سازي خدمات کتابخانه اي  دویرایش آن به منظوراستاندار

ــروردین  مسئول کتابخانه    از  فــــ
تــا  اســفند  1400
1400

کتابخانه بیمارستان  شهدا   

منظـور  اسـتفاده بهینـه     برگزاري کارگاههاي آموزشـی  بـه   2
پژوهشگران  و دانشجویان ازمنابع الکترونیکی    

ــروردین  مسئول کتابخانه    از  فــــ
تــا  اســفند  1400
1400

کتابخانه بیمارستان  شهدا   

اسـتفاده از  آموزش به  پژوهشگران جهت ارتقاء یـادگیري 3
منابع الکترونیکی 

ــروردین  مسئول کتابخانه    از  فــــ
تــا  اســفند  1400
1400

کتابخانه بیمارستان  شهدا   
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جدول گانت فعالیت
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

تامین و تهیه نسخه هاي  جدید نرم افزار جامع کتابخانه و ویـرایش  
آن به منظوراستاندارسازي خدمات کتابخانه اي  

************

برگزاري کارگاههاي آموزشی  به نمنظور  استفاده بهینه  پژوهشگران  
و دانشجویان ازمنابع الکترونیکی    

************

آموزش به  پژوهشگرانی که اسـتفاده از منـابع الکترونیکـی و نحـوه     
صحیح سرچ  کردن را بلد نیستند 

************

تحلیل  و پایش درصد
تحقق

درصد هدف سه ماهه نام شاخص

اول انتشارات ارتقا کمی و کیفی 
مراکز تحقیقات بالینی

دوم

سوم

چهارم


