
تراتژیک کتابخانه دانشکده بهداشتبرنامه اس

، کتابخانهو اهداف راهبردي هابا در نظر گرفتن برنامهتاتالش گردیده استدانشکده بهداشتکتابخانهدر برنامه استراتژیک
مسائل و آینده نشان داده شود تا بتوان با بسترسازي مناسب دراین واحدفاصله بین وضعیت موجود و جایگاه مطلوب 

سعی گردیده مشکالت موجود را حل نمود و در جهت اهداف تعیین شده گام هاي مؤثري برداشت. همچنین در این برنامه
.انداز سازمانی موثر و کارآمد براي آینده کتابخانه تعیین گردداست تا یک چشم

موریت و رسالتأم

یشبرد اهداف و برنامه در راستاي پايکده به عنوان یک کتابخانه دانشدانشکده بهداشتکتابخانه 
ایران، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیري از حمایت هاي دانشگاه علوم پزشکی هاي آموزشی

د نسبت به شناسایی به ارائه خدمات کتابخانه اي و اطالع رسانی می پردازد. این کتابخانه وظیفه دار
بران تحت پوشش خود و ارتقاء رویان و سایر کا، دانشجاعضاي محترم هیئت علمیتأمین نیازهاي

تالش نموده و از طریق توسعه و استاندارد سازي خدمات و کدهسطح آموزشی و پژوهشی دانش
کتابخانه وظیفه خود این امکانات خود، بستر و محیط مناسب را براي کاربران فراهم آورد. همچنین 

در این زمینه مشارکترا فراهم آورده ودهکآموزشی دانشوپیشرفت علمیمی داند که موجبات
.فعال داشته باشد

چشم انداز و دورنما

ه، رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کدبا توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانش
کتابخانه و گسترش فعالیت هاي آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و نیز توسعه دامنه 

هاي بین کتابخانه اي، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضاي کتابخانه، امري ضروري و همکاري 
مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با دانشکده بهداشتابخانه . لذا کتجتناب ناپذیر است

ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند 
ود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین بهب

و سایر موضوعات وابسته مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و علوم بهداشتیکتابخانه در زمینه 
.اطالعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید

هاي ارزش
استراتژیک

 صرفه جویی در وقت کاربران کتابخانه به عنوان یک ارزش و معیار پیشرفت در خدمات
کتابخانه 

 از فناوري اطالعات و ارائه مهارت، تخصص و خالقیت کارکنان کتابخانه در استفاده
خدمات

 بهره گیري از فناوري ها و شیوه هاي کارآمد در ارائه خدمات و حل مشکالت
 براي کاربرانمنابع کتابخانه با صرف کمترین زمان سهولت و دستیابی به



يبه ارائه خدمات و نو آورکارکنان کتابخانههمکاري گروهی و رویکرد هاي خالق
مین أتاز طریقزمینه رشد علمی، آموزشی در میان جامعه استفاده کنندگانفراهم آوري

نیازهاي کاربران
 اعضاي تحت پوشش کتابخانه از خدمات و منابع برخورداري عادالنه و بدون تبعیض کلیه

موجود در کتابخانه
 بودن اطالعات آماري کتابخانهموقع و قابل اعتمادپیوسته، به
هاي علمی، آموزشی و فرهنگی اثر بخش بودن فعالیت هاي کتابخانه در حوزه
وري هاي اکنولوژیک و فنبا پیشرفت هاي تسیستم ها و روش هاي کتابخانهیی همسو

نوین 
دبه شکل عادالنه، باصرفه و کارآمارائه خدمات کتابخانه اي

عوامل داخلی و 
خارجی

SWOT

:Strenghtsنقاط قوت 

(پارس آذرخش) بکارگیري نرم افزار جامع مدیریت منابع کتابخانه اي
تسهیل در دسترسی به منابع و خدمات کتابخانه از طریق پورتال کتابخانه
 آشنایی با گردش کتابخانه اي،مداوم کارگاه هاي آموزشی در کتابخانه از قبیلبرگزاري

روش هاي جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی و آشنایی با نرم افزار مدیرت منابع 
EndNote

 دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه از طریقVPN

 ارائه خدمات رهپوي اینترنتی جهت دسترسی به متن کامل مقاالت علمی
وجود اینترنت پر سرعت در کتابخانه
در دسترس بودن منابع اطالعاتی در کتابخانه
برخورداري از سیستم قفسه باز در کتابخانه
وجود نیروي متخصص و تمام وقت در کتابخانه
علوم بهداشتیتخصصی بودن مجموعه کتابخانه در زمینه هاي
 توانایی و تخصص پرسنل کتابخانه در استفاده از دانش رایانه اي و منابع اطالعاتی

الکترونیکی
 وجود استانداردهاي الزم و هماهنگ با کتابخانه مرکزي دانشگاه جهت پایش و ارزشیابی

برنامه ها و فعالیت هاي کتابخانه

:Weaknessesنقاط ضعف 

 غیراستاندارد کتابخانهفضاي فیزیکی ناکافی و
کمبود نیروي انسانی با توجه به افزایش خدمات و فعالیت ها
 استفاده از سیستم هاي خبره جهت امانت کتابعدم
نبود فضاي مطالعه کافی و مناسب جهت استفاد کاربران
عدم وجود کامپیوتر به روز کافی در بخش اطالع رسانی کتابخانه



:Opportunitiesفرصت ها 

ود بستر الزم در بکارگیري فناوري هاي نوین در ارائه خدمات کتابخانهوج
رشد روزافزون تنوع در خدمات و محصوالت کتابخانه اي
وجود دانش و امکانات کافی براي انجام خدمات فنی کتابخانه
استقبال روزافزون کاربران از خدمات دیجیتال و منابع الکترونیک کتابخانه
ات الزم جهت ارائه خدمات الکترونیک و ایجاد کتابخانه دیجیتال برخورداري از امکان
امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت براي کاربران
تعامل سازنده کتابخانه دانشکده با کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد ملی پزشکی دانشگاه
 وجود نظام شبکه اي اطالع رسانی خدمات کتابخانه اي در داخل دانشگاه
 به رشد تعداد اعضاي تحت پوشش و گسترش مجموع کتابخانهروند رو
پیشرفت و توسعه تحقیقات علمی در دانشکده

:Threatsتهدیدها 

کتابخانه اي مؤثر و کارآمد در میان کتابخانه و سایر کتابخانه هاي نبود همکاري بین
وابسته به دانشگاه

 خدمات کتابخانه اي فقدان نظام نظارت و بهبود کیفیت
تأثیر منفی مسائل اقتصادي بر توان خرید و تهیه کتاب و تجهیزات کتابخانه اي
عدم تخصیص بودجه متناسب با نیازهاي کتابخانه
پایین بودن سرانه مطالعه در میان دانشجویان

محورهاي برنامه 
استراتژیک

امانت کتابخانه،زي، تجهیزات و ساختمان بهره وري، خدمات الکترونیک، خدمات فنی، مجموعه سا
و همکاري بین کتابخانه اي، فناوري اطالعات، ارتقاء و بهبود کیفیت، آموزش و تحقیقات، اشاعه 

اطالعات و خدمات مرجع، خدمات اینترنتی

اهداف بلندمدت

آوردن ریزي همسو با اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و فراهمگذاري و برنامه سیاست
زمینه دستیابی به این اهداف 

کتابخانههاي فعالیتوخدماتباارتباطدرالزمهاينامهآیینومشیخطتدوین
اطالعوکتابدارينوینهايشیوهبکارگیريو روزفناوريبااستانداردکتابخانهایجاد

موجودامکاناتومنابعازبهینهاستفادهجهترسانی
دانشجویان،تحقیقاتیوآموزشیسطحارتقاءمنظوربهاینترنتیخدماتوضعیتبهبود

اساتیدوکارکنان
اطالعاتیمنابعبهکتابخانهکاربرانآساندسترسیارتقاي



خدماتومنابع(ترکیبیکتابخانهایجادبااطالعاتینوینهايفناوريازگیريبهره
).الکترونیکوچاپی

ازبهتراستفادهمنظوربهاساتیدوکارکنان،دانشجویانمهارتیواطالعاتیسوادارتقاي
الکترونیکخدماتومنابع

زمینهدرمرجعوتخصصیعلمی،اطالعاتیوچاپیمنابعازغنیايمجموعهگردآوري
پوششتحتموضوعیهاي

الکترونیککتبمجموعهودیجیتالکتابخانهتوسعهوایجاد
هايفعالیتتقویتمنظوربهپزشکیرسانیاطالعوايکتابخانهخدماتيارتقاوتوسعه

دانشکده ژوهشیپآموزشی،
نیازمورداطالعاتومنابعمینأتمنظوربهايکتابخانهبینهمکاريوارتباطگسترش

کاربران
تخصصیوگستردهعمیق،سطوحدرآموزشیکادروکاربرانتحقیقاتبهکمک
تحقیقومطالعهفرهنگاعتاليوترویج
دانشجویانتخصصیدانشسطحارتقايبهکمک
اطالعاتیپیشرفتههايتکنولوژيورسانیاطالعوکتابدارينوینهايشیوهگیريبکار

ترسریعاشاعهمنظوربهامکاناتومنابعانسانی،نیرويازبهینهاستفادهجهتدر
خدماتفعاالنهعرضهوآنبهدسترسیافزایشاطالعات،

نیازهايبهبیشترچههرگوییپاسخجهتدرخدماتکیفیوکمیسطحارتقاي
مراجعین

کتاب هاي الکترونیکمجالت تخصصی وازايمجموعهدهیسازمانوآوريگرد
تخصصیوعمومیوکتابشناختیمرجعمنابعازايمجموعهدهیسازمانوآوريگرد
اساتیدودانشجویانبرايکتابخانهازاستفادهآموزشهايبرنامهاجرايوتدوین.
واطالعاتفناوريازبهینهاستفادهجهتدانشجویانمهارت هاي اطالع یابیافزایش

الکترونیکخدمات
مانندکتابهمکانیزسیستمنمودنعملیاتیوطراحیروز،بهامنیتیهايسیستمایجاد

RFIDسیستم

اعضاکلیهبرايهوشمندعضویتکارتنمودنعملیاتیوطراحی
آتشزلزله،(دیگرهايآسیبوسرقتازجلوگیريقبیلازامنیتیتدابیرواقدامات

...)وسوزي
 جهت خوداهدافبهتوجهبامستقلومناسبکافی،بودجهازکتابخانهبرخورداري

کاربراناطالعاتیهاينیازمنديتأمین 
درمناسبمحیطایجادجهتمطبوعحرارتومناسبتهویهوالزموکافینوراختصاص

سالن مطالعهوپرسنلکارمحل
خدماتومنابعازدانشجویانواساتیدکردنآگاهمنظوربهبروشوروراهنماتهیه

کتابخانه
کتابخانهمنابعازاستفادهجهتمناسبوکافیتسهیالتوامکاناتآوردنفراهم
آموزشیاهدافتوسعهوحمایت
آنازبردنلذتومطالعهعادتحفظوتوسعه
براياطالعاتازکردناستفادهوخالقیتکردنتجربهجهتهاییفرصتآوردنفرآهم



دانشکسب
درموجودمنابعارائهطریقازپاسخگوییوکاربراناطالعاتینیازهايتشخیصوتعیین

کتابخانه

اهداف میان مدت

کتابخانهجامعهمطالعاتیوپژوهشیآموزشی،نیازهايبهپاسخبرايالزممنابعتأمین
)کارکنانوعلمیهیأتاعضايدانشجویان،(

بهاستانداردتجهیزاتازاستفادهوتجهیزاتتوسعهوبهبودوکتابخانهفیزیکیتوسعه
فرسودهتجهیزاتجاي

کتابخانهادارههايروشوهادستورالعملها،نامهآیینبهبودوطراحی
مراجعانواعضا مدیران،ازپیشنهاداتنظامنمودنعملیاتیوطراحی
کتابخانهنیازموردنابعموابکتتأمینمنظوربهریزىبرنامه
کاربراننیازبامتناسبالکترونیکیوچاپیاطالعاتیمنابعگردآوريوگزینش
،اطالعاتبازیابیسهولتمنظوربهشدهگردآوريمنابعسازيآمادهوسازماندهیثبت

اهداف کوتاه مدت

خدماتومنابعازدانشجویانواساتیدنمودنآگاهمنظوربهبروشورهاییوراهنماهاتهیه
کتابخانه

سایتوبطریقازخدماتازبرخیارائهوکتابخانهجامعسایتوباندازيراه
کتابخانهالکترونیکمنابعمجموعهساماندهیوآوريفراهممین،أت
کتابخانهتحققجهتالزمافزارينرموافزاريسختفیزیکی،زیرساختهايتدارك

دیجیتال
کتابخانهدرکارانجامفرآیندهايوضعیتبهبودوتهیه
کاربرانتحقیقومطالعهبرايمناسبفضايایجادونیازموردامکاناتتهیه
آنبهدسترسیسهولتافزایشمنظوربهکتابخانهمجموعهموثردهیسازمان
مؤثرينقشنامهآیینمقرراتوقوانینکهطوريبهکتابخانهداخلینامهآئینتنظیم

باشدداشتهکاربرانپژوهشیوآموزشیاموروخدماتارائهدر
الکترونیکمنابعازاستفادهوطالعاتبازیابیدرمراجعانآموزشوراهنمایی
مرجعوکاربرديتخصصی،کتبمجموعهسازماندهیوگردآوري
کتابخانهدرموجودمنابعنمودنروزآمدوکتابهاايدورهوجین
مجموعهو روزآمدسازيساماندهیوآوريفراهممین،أتCDو تشکیل آموزشیهاي

الکترونیکهايکتاببانک 
کاربراننیازموردآموزشیبروشورهايوراهنماهاتهیه
کتابخانهجامعافزارنرمدرموجوداطالعاتومنابعنمودنروزآمدوتکمیل
،درموجودانگلیسیوفارسیهايکتابمجموعهسازيآمادهوبنديردهفهرستنویسی

کتابخانه
وشرایطبامقرراتسازيمنطبقمنظوربهکتابخانهجامعنامهآیینارتقاءواصالح

کتابخانهامکانات
کتابخانهسایتوبسازيروزآمدومحتواتهیه



استفادهبهکتابخانهخدماتوامکاناتشناساندنجهتدرمختلفهايشیوهازگیريبهره
کنندگان

دیجیتالکتابخانهوکتابخانهسایتوبکوتاه،پیامطریقازخدماتارائهورسانیاطالع
وقتاسرعدرشدهمفقودهايکتابجایگزینیوساالنهخوانیقفسه
تصمیمجهت... ومراجعینپاسخگوییامانت،ازاعمشدهارائهخدماتدقیقآمارتهیه

آنهايریزيبرنامهوگیري

برنامههاياولویت
عملیاتی

کتابخانهسازماندهیوتجهیز
کتابخانهفرایندهايوهامشیخطها،نامهآییناصالحوبازنگري
،کتابخانهمنابعکلیهسازماندهیواطالعاتورودفهرستنویسی
کتابخانهاستانداردهايباآننمودنمنطبقوکتابخانهفیزیکیفضايتوسعهوبهبود
کتابخانهسایتوبنمودنروزآمدواندازيراه
 ایجاد سیستم امنیتی کتابخانه

توافق و الزامات 

کتابخانهدروريبهرهارتقاء
کاربرانبهجدیدخدماتارائهامکانوخدماتکیفیتارتقايدرکتابخانهتوانمندسازي
اجرايوتحولایجادمنظوربهمسئولینومدیراندرکافیانگیزهواعتقادازبرخورداري

کتابخانهعملیاتیبرنامه
ادارياتوماسیونرویکردباکارانجامهايروشوفرآیندهااصالح
مراجعینبهشدهارائهخدماتاستانداردسازي
کتابخانهپرسنلنیازموردآموزشیهايدورهبرگزاري


