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 دانشگاه علوم پزشکی لرستان کتابخانه برترکتابدار نمونه و انتخاب  نامهآئین

کتابداران و رقابت سالم در میان  و ایجاد انگیزه در جهت تشویق لرستانکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

های انتخاب کتابخانهاقدام به ارزیابی و در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی کتابخانه های دانشگاه،شاغل در 

، کتابدار پژوهشگر نمونه  ،نماید. بر این اساس کتابداران نمونهو  کتابداران نمونه در سطح دانشگاه می برتر

و فرم های آئین نامه  ضوابط مندرج در این بر اساس بیمارستانیبرتر  ای و کتابخانهبرتر دانشکده کتابخانه

انتخاب و هر سال طی مراسمی در هفته کتاب و کتابخوانی مورد تقدیر قرار ارزشیابی مصوب شورای تخصصی 

 خواهند گرفت. 

 تعاریف: .1

 اشتغال دارد.  دانشگاه یهاکتابدار: شخصی که به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی در کتابخانه

 های دانشگاه کتابخانه مستقر در هر یک از دانشکدهای: دانشکده کتابخانه

 وابسته به دانشگاه  آموزشی درمانیهای کتابخانه مستقر در هر یک از بیمارستان : بیمارستانیکتابخانه 

 :آنها تکمیل برای رهنمودهایی و استفاده مورد ابزارهای .2

 )جهت انتخاب کتابخانه برتر(مندرج در پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه هایکتابخانه ارزیابی لیست چک*   

)جهت انتخاب کتابدار نمونه مندرج در پورتال کتابخانه مرکزی  چک لیست ارزیابی کتابدار نمونه  *

 بیمارستانی،دانشکده ای مرکزی(

)جهت انتخاب کتابدار نمونه مندرج در پورتال کتابخانه مرکزی  نمونه پژوهشی چک لیست ارزیابی کتابدار  *

 بیمارستانی،دانشکده ای مرکزی(

 کتابدار می تواند فقط چک لیست کتابدار پژوهشی یا کتابدار نمونه را تکمیل کند.* تبصره: هر 

 :لیست چک تکمیل زمان و نحوه (د
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سال گذشته می باشد. ارزیابی کتابدار نمونه و کتابدار پژوهشی نمونه در هر سال بر اساس مستندات  دوره* 

 لیست چک در که مواردی درآبان جمع آوری می شود.  5و حداکثر  مهر هر سال توزیع 25چک لیست ها از 

 الزامی مربوطه امتیاز اخذ و تأیید جهت )دقیقا بر اساس شیوه نامه همان سال( مستندات ارائه شده، مشخص

 .است

 * دوره ارزیابی کتابخانه نمونه بر اساس جدید ترین مستندات می باشد.

 :امتیاز محاسبه نحوه .3

 امکان و گیرد می قرار الزم اصالحات احتماال و بازنگری مورد ساله هر ارزیابی لیست چک اینکه به توجه با

 100 مبنای بر لیست چک امتیازات نهایت در بنابراین دارد وجود بند هر به شده داده امتیازات در تغییر

 زیر شکل به (A, B, C, D) های رده در آمده بدست امتیازات براساس و کتابداران  ها کتابخانه و محاسبه

  :گرفت خواهند قرار

A 90-100 

B 80-90 

C 70-80 

D 60-70 

 :ارزیابی نتایج اعالم .4

 .شد خواهد اعالم هاکتابخانه بهدر هفته کتاب  سال، هر ارزیابی نتایج

 . لوح تقدیر5

جهت کتابداران و کتابخانه با امضای معاونت محترم تحقیقات و فناوری و مدیر اطالع رسانی دانشگاه لوح تقدیر  

 های برتر تهیه می گردد.

 سال گذشته کتابداران نمونه. عدم شرکت 6

کتابداران نمونه سال قبل با هدف کمک به معرفی نفرات جدید و ایجاد انگیزه در میان سایر همکاران، به مدت 

 یک سال از شرکت در انتخاب کتابدار نمونه محروم خواهند شد.

 نه نمونه و کتابدار پژوهشی نمونه شامل این بند محرومیت نمی شوند.* تبصره: کتابخا
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 ارزیابی لیست چک و نامه شیوه در بازنگری  .7

 مورد دانشگاه شورای تخصصی کتابخانه مرکزی توسط ساله هر هاکتابخانه ارزیابی لیست چک و نامه شیوه

 .شد خواهد اعمال آنها در الزم تغییرات ضرورت صورت در و گرفت خواهد قرار بازنگری


