برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکي مشهد ۳۱۳۱ -۳۱۳۱

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد باور دارد که:
 .1مدیریت دانش و انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولید شده در دانشگاه اهمیتی
ویژه دارد؛
 .2تقویت و گسترش سواد اطالعاتی دانشجویان ٬پژوهشگران و اعضای هیات علمی
دانشگاه برای پیشرفت در عصر اطالعات و دانش با رویکردی علمی پژوهشی
نقشی کلیدی دارد؛
 .3تهیه و تسهیل ابزارهای منطبق با فناوری های نوین در روند دسترسی به اطالعات
علمی مورد نیاز دانشگاه نقش موثری دارد؛
 .4کتابخانههای دانشگاه و کارشناسان آن به منزله تسهیل کنندگان روند دسترسی
به اطالعات علمی و مدیریت دانش جایگاهی بنیادین در دانشگاه دارند٬
 .5برای بقا و پیشرفت در عصر اطالعات و دانش در حوزه های مجموعه سازی /
اطالع رسانی و علم سنجی به رویکردی علمی و پژوهشی نیاز است.
برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی دانشگاه

 G1مدیریت اطالعات علمي و دانش توليدشده بر اساس یکپارچه سازی و مدیریت
نظام مجموعه سازی ٬سازماندهي و دسترس پذیری موجودی دانش درکتابخانه های
دانشگاه
استراتژی ها:
 مدیریت و نظارت گسترش پوشش و دسترسي یکپارچه سازی و ساماندهي -بازنگری و برنامه ریزی
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 استاندارد سازیفعاليت ها (کارهای کليدی)
 مدیریت و نظارت بر نرم افزار کتابخانه دیجیتال تحت وب دانشگاه ارزیابی و نیازسنجی منابع الکترونیک و بانکهای اطالعاتی مورد نیاز دانشجویان٬پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه در پایان هر نیمسال تحصیلی
 خودکارسازی نهایی فرایند سفارش و مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاه به مددمحیط  SharePointو با همکاری کتابخانه دانشکده پزشکی مشهد تا سه ماهه دوم
13۳4
 برنامه ریزی درجهت غنی سازی منابع درسی (رفرنس ) اعم از کتاب چاپی و مجالالتالکترونیک مورد نیاز در کتابخانه های دانشگاه به محض اعالم ساالنه منالابع آزمالون از
طریق معاونت آموزشی وزارتخانه.
یکپارچه سازی و ساماندهی انواع منابع مکتوب و غیر مکتوب (الکترونیکالی) در نالرمافزار تحت وب کتابخانه های دانشگاه
 ارتقاء سامانه  e-Bookدانشگاه (  ) SharePointسالیانه هزار کتاب تالا پایالانسال 13۳5
 ارتباط با اداره انتشارات دانشگاه جهت قرارگیری تمام متن کتب چاپ شده دانشالگاهدر محیط " کتب الکترونیک کتابخانه مرکزی"
 گسترش پوشش خدمات آگاهی رسانی جاری به کالاربران دانشالگاه بالرای دسترسالیمطلوب تر به منابع و اطالعات مورد نیاز از طریق وب سایت کتابخانه دیجیتال تحت وب
 بازنگری رویه ها ٬فرایندها و دستورالعملها برای یکپارچه سازی خالدمات بالا برنامالهراهبردی دانشگاه تا پایان ۳5
 G2نهادینه سازی آموزش سواد اطالعاتي باتکيه بر سواد سالمت همگام با آخرین
پيشرفتهای علم و فناوری در دانشگاه
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استراتژی ها:
آگاه سازی و آموزش پشتيباني برنامه ریزی فراگيرفعاليت ها (کارهای کليدی)
برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی هفتگی اطالع یابی در منابع الکترونیک برایکتابداران و اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه برای رسیدن به
هدف آموزش  %۳9کتابداران و حداقل  %59اساتید %59 ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
 %29دانشجویان دوره عمومی
 همفکری و مشارکت با کمیته تحقیقات دانشجویی در برگزاری کارگاه ها یعلمی/پژوهشی (برگزاری حداقل  1کارگاه ویژه کمیته تحقیقات در هر ترم)
 بازطراحی وب سایت کتابخانه مرکزی حداکثر تا تا سه ماهه اول  13۳4و روز آوریماهانه محتوا ی وب سایت
 همکاری فراگیر و مستمر با واحد آمالوزش مجالازی و مالدیریت امالور هیالات علمالیدانشگاه با رویکرد توانمندسازی پژوهشگران و دانشگاه در زمینه آموزش منابع علمی و
مدیریت مآخذ
 آگاه سازی روزانه برنامه های آموزشی کتابخانه مرکزی از طریق وب سالایت و پسالتالکترونیک
 تهیه کتابچه راهنما ٬پمفلت و پوسترهای آموزشی با همکاری کتابداران عالقمند و توانادیگر کتابخانه های دانشگاه
 G3ارزیابي پژوهشگران و اعضای هيات علمي دانشگاه با استفاده از شاخص های علم
سنجي
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استراتژی ها
شناسایي و معرفي
پایش و ارزیابي
آگاه سازی و آموزش
فعاليت ها (کارهای کليدی)
 ثبت و تکمیل روزانه اطالعات مقاالت منتشرشده اعضای هیات علمالی دانشالگاه درسامانه مدیریت پژوهش دانشگاه در مجالت معتبر داخلی و خارجی
 محاسبه و استخراج شاخصهای علمسنجی جهت به کارگیری در امر تشویق ،ارتقالا،و ارزیابی عملکرد پژوهشی محققان دانشگاه
 تهیه و تدوین گزارش تولید علمی دانشگاه براساس پایگاه هالای معتبالر اسالتنادی وارائه گزارش به صورت ماهانه
 برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی در جهالت توانمندسالازی اعضالاءمحترم هیأت علمی ،محققین ،دانشجویان ،مدیران و کارشناسان امور پژوهشی در زمینه
مفاهیم و ابزارهای علم سنجی
 شناسایی و معرفی مقاالت و محققان پراستناد و برتر دانشگاه در پایگاه های استنادیمعتبر از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی و دانشگاه
 ارائه مشاوره حضوری ٬تلفنی و از طریق پست الکترونیک به اعضالای محتالرم هیالاتعلمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در مورد مجالت معتبر علمی نمایه شده در
پایگاه های استنادی در حوزه ملی و بین المللی جهت چالاپ مقالاله ،آشالنایی بالا انالواع
شاخص های بین المللی و ...
 G4تقویت بينش ،دانش ،و مهارتهای کارشناسان کتابداری و اطال ع رساني شال در
دانشگاه
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استراتژی ها:
توانمندسازی
پایش
مشارکت
 oتسهیل فرایند تصویب مشارکت کارشناسان کتابداری واطالالع رسالانی دانشالگاه در
طرح های پژوهشی به عنوان همکار طرح از طریق توانمند سازی آنها به دانش شالیوه
پژوهش و متدلوژی جستجو
 oارائه و اجرای حداقل دو طرح پژوهشی در سال توسط کارشناسان کتابداری کتابخانه
ها
 oایجاد انگیزه و تشویق کتابداران دانشگاه به ارائه مقاله در نشریات تخصصی داخلی و
خارجی
 oبرگزاری دوره های بازآموزی تخصصی با رویکرد توانمنالد سالازی بالرای کارشناسالان
کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه
 oاعزام کتابداران و اطالع رسانان دانشالگاه بالرای شالرکت در دوره هالای آموزشالی و
همایشهای داخلی و خارجی درحوزه کتابداری و اطالع رسانی

