
 

 برنامه عملیاتی کتابخانه 

مرتبط است.  کتابخانه اهداف عملیاتی در برنامه راهبردی توسط یک یا چند اقدام پشتیبانی می شوند. این برنامه به طور سالیانه توسعه پیدا می کند و با بودجه

  باشد.به شرح زیر می  هاجربرنامه عملیاتی یا برنامه اجرایی کتابخانه بیمارستان 

 

 عملیاتی شماره یکبرنامه 

 

 0011 - ایهای نوین اطالعاتی در ارائه خدمات کتابخانهبکارگیری فناوریهدف کلی: 

 به روز رسانی وب سایت کتابخانه بیمارستانهدف اختصاصی: 

 فعالیت ردیف
مسول دستیابی 

 به هدف

مسول کنترل و 

 نظارت
 چگونگی انجام پایانو  تاریخ شروع

1 

جهت به روز  تهیه محتوا

رسانی وب سایت کتابخانه 

 بیمارستان

افسانه خانم 

 کیانپور

انم فاطمه خ

 افشارپور

)ریس کتابخانه 

 مرکزی(

انجام به طور مداوم 

 می شود.

مطابق چک لیست ارزیابی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت و تهیه محتواهای 

ه انجام مرتبط جهت راهنمایی کاربران در جهت استفاده از خدمات کتابخان

 گرفت



 

  برنامه عملیاتی شماره دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 0011 -راهنمایی وآموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی  هدف کلی: 

 نحوه ی جستجوی اطالعات بالینیدر خصوص برگزاری کارگاه آموزشی   هدف اختصاصی: 

 فعالیت ردیف
مسول دستیابی به 

 هدف
 چگونگی انجام پایانو  تاریخ شروع مسول کنترل و نظارت

4 
در تصمیم  UpToDateچگونه از پایگاه اطالعاتی 

 گیری بالینی استفاده کنیم؟

خانم مرضیه 

 طهماسبی

بی حبی خانم دکتر افسانه

دانشکده  EDOریس )

تا  2/2/1411 (پزشکی

2/6/1411 

 

نامه درخواست خانم دکتر حبیبی به ریس بیمارستان 

طراحی پوستر  -آموزشیهای جهت برگزاری کارگاه 

 -ها و اطالع رسانی در خصوص برگزاری کارگاه

هدف شامل گروه تهیه محتوای آموزشی متناسب با 

  برگزاری کارگاه ها –بیمارستان هاجر اساتید بالینی 

بصورت حضوری و در سایت سالن جلسات و 

 کامپیوتر بیمارستان هاجر

5 
در تصمیم  UpToDateچگونه از پایگاه اطالعاتی 

 گیری بالینی استفاده کنیم؟

خانم مرضیه 

 طهماسبی

بی حبی افسانهخانم دکتر 

دانشکده  EDOریس )

 (پزشکی



 

  برنامه عملیاتی شماره سه

 

 

 

 

 

 0011 -بهسازی ساختمان فیزیکی و تجهیزات کتابخانه  هدف کلی: 

  کتابخانه فیزیکیبازسازی فضای هدف اختصاصی: 

 چگونگی انجام  پایانو  تاریخ شروع مسول کنترل و نظارت مسول دستیابی به هدف فعالیت ردیف

 فضای فیزیکی کتابخانه  بازسازی 1
 ریسخانم فاطمه افشارپور )

 (کتابخانه مرکزی

دکتر مهربان صادقی 

معاون پژوهشی )

 (دانشگاه

تا  16/5/1411

24/9/1411 

 (1411شش ماهه دوم  )

طبق جلسات متعدد با معاون پژوهشی دانشگاه و 

رنامه ب ،ازسای فضای فیزیکینیاز کتابخانه به ب

انجام شد و کتاب های کتابخانه  های الزم ریزی

 همچنین در .جمع آوری و به انبار منتقل شدند

 واطالع رسانی مخزن کتابخانه خصوص تعطیلی 

سالن مطالعه به سالن پژوهشی بیمارستان انتقال 

داد ماه مر 16کار بازسای کتابخانه از یافت. 

 آذر ماه به پایان رسید. 24شروع و در 

2 
خرید قفسه های کتاب، میز و 

 صندلی

 ریس) خانم فاطمه افشارپور

 (کتابخانه مرکزی

دکتر مهربان صادقی 

معاون پژوهشی )

 (دانشگاه

/ تا 8/6/1411

24/9/1411 

 (24 1411شش ماهه دوم  )

 مورد نیاز تعداد قفسه، میز مطالعه و صندلی

جهت کتابخانه برآورد شد. سپس از شرکت های 

مختلف قیمت خرید تجهیزات گرفته شد و در 

 نهایت خرید انجام شد.



 

  عملیاتی شماره چهاربرنامه 

 

 

 0011 -کنندگان  منابع و اطالعات علمی مورد نیاز استفادهو توسعه آوری فرآهم  هدف کلی:

 کتاب وجین هدف اختصاصی: 

 فعالیت ردیف
دستیابی مسول 

 به هدف
 مسول کنترل و نظارت

و  تاریخ شروع

 پایان
 چگونگی انجام 

 وجین کتاب  1
افسانه خانم 

 کیانپور

 انم فاطمه افشارپورخ

)ریس کتابخانه 

 مرکزی(

تا  14/4/1411

24/4/1411 

کردن کتاب های موجود در هنگام جمع  کتابخانهفضای فیزیکی جهت بازسازی 

 قفسه ها، کتاب هایی که طبق آیین نامه وجین شرایط الزم را داشتند وجین شدند.

 لیست کتابهای وجین تهیه و از نرم افزار آذرسا وجین شد.


