
                                             نظارت و ارزیابی

مولفه ی ضروری در برنامه راهبردی می باشد که در راستای پیشرفت و موفقیت برنامه راهبردی انجام می گیرد. همچنین فرآیند نظارت و ارزیابی 

رستان اانجام وظایفی که در برنامه عملیاتی مشخص شده باید بطور منظم کنترل شود. نظارت و ارزیابی در برنامه راهبردی و عملیاتی کتابخانه بیم

 رت سه ماهه، شش ماهه و سالی انجام می شود. آیت اله کاشانی بصو

 

 نظارت و ارزیابی اهداف کوتاه مدت ردیف

خرید کتاب های چاپی براساس نیاز کاربران  1

 کتابخانه

 به مخزن 1011سال در فروردین ماه ، 1911ی شده در سه ماهه چهارم سال کتاب های خریدار

 کتابخانه افزوده شد.

تهیه راهنماهای آموزشی در خصوص پایگاه  2

 های اطالعاتی

  راهنماهای آموزشی به طور مداوم و متناسب با تغییرات پایگاه های اطالعاتی به روز رسانی

 می شوند.

9 
 کاربران ییجهت آشنا برگزاری کارگاه آموزشی

و نحوه ی جستجوی  اطالعاتیبا پایگاه های 

 اطالعات بالینی

 .کارگاه های آموزشی براساس درخواست کاربران کتابخانه به طور مداوم برگزار می شود 

 .رضایت سنجی از کاربران نشان می دهد از برگزاری کارگاه ها رضایت بسیار زیادی دارند 

  مجموعه کارگاه های مهارت اطالع یابی بسیار باالست و کتابخانه درخواست جهت برگزاری

 تمرکز ویژه ای بر روی برگزاری کارگاه آموزشی دارد.



 نظارت و ارزیابی اهداف کوتاه مدت ردیف

 رف خوانی و وجین مجموعه کتاب های کتابخانه 0

 .رف خوانی و وجین کتابخانه به طور سالیانه انجام می گیرد 

  مداوم آموزش داده می شود.به کاربران نحوه استفاده از قفسه های کتاب به طور 

  کتاب های مفقودی یا جابه جا شده در قفسه ها پیگیری می شوند و درصورت نبودن کتاب از

 لیست موجودی کتابخانه حذف می شوند.

 به روز رسانی وب سایت کتابخانه بیمارستان 5

  طور وب سایت کتابخانه به صورت هر سه ماه یکبار ارزیابی می شود و محتوای آن ها به

 مداوم به روز رسانی می شود.

  وب سایت کتابخانه جهت نشان دادن فعالیت ها و خدمات کتابخانه یکی از راه های مهم به

 شمار می رود و توجه به آن اهمیت زیادی دارد.

 به روز رسانی کامپیوترهای سایت کامپیوتر 6
 .به روز رسانی کامپیوترهای سایت هر شش ماه یکبار انجام می شود 

 .جهت برگزاری کارگاه های آموزشی سایت کامپیوتر نقطه مثبت کتابخانه می باشد 

 


