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 هاجربیمارستان  نهکمیته راهبردی کتابخا

کند منابع اطالعاتی مورد نیاز اعضای محترم هیئت تالش می هاجربیمارستان  نهکمیته راهبردی کتابخا

را فرآهم نماید و با استفاده از تجربیات و تخصص کتابدارن  علمی، دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه

کمیته راهبردی با هدف توسعه و این اطالعات معتبر را در زمان و مکان مناسب به کاربران ارائه نماید. 

تشکیل گردیده است. جلسات این کمیته بر حسب شرایط و نیاز در طول سال  کتابخانه بیمارستانارتقای 

 شود:ظایف و اعضای این کمیته به شرح زیر ارائه میشود. وتشکیل می

 وظایف کمیته:

های پایه و ای حاوی جدیدترین منابع اطالعاتی تخصصی مورد نیاز رشتهفرآهم آوری مجموعه .1

 بالینی براساس نیاز کاربران کتابخانه.

 الکترونیک. تسهیل در دسترسی به اطالعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع .2

از سایر کاربران کتابخانه یابی به اعضای هیأت علمی، دانشجویان و های اطالعمهارتآموزش  .3

 طریق برگزاری کارگاه های آموزشی.

 ر.های علوم پزشکی کشوهای دانشگاهمشارکت و همکاری با سایر کتابخانه .4

 ها.بخانهابه کار گیری استانداردهای علوم کتابداری و اطالع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کت .5

 آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و .6

 .دانشگاه هایبهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه

 وزارت بهداشت.اعالم شده از سوی های ها براساس شاخصارزشیابی وب سایت کتابخانه .7

 .جهت رفع مشکالت آنانای و بیمارستانی بازدید از کتابخانه های دانشکده .8

 کتابخانه. نیازهای اطالعاتی کاربرانشناسایی  .9

 .تهیه محتوای آموزشی برای کاربران کتابخانه.11
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 اعضای کمیته

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه: دکتر اسفندیار حیدریان 

  مدیر امور پژوهشی دانشگاهالهام رئیسی: دکتر 

  هاجربیمارستان و پژوهشی : معاون آموزشی زهرا حبیبیدکتر 

 امور اداری معاونت پژوهشی :آقای بیژن صفری 

 رسانی پزشکی(: ریئس کتابخانه مرکزیخانم فاطمه افشار پور)کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع 

 کارشناس نرم افزار رسانی پزشکی(: خانم زهره عباسیان )کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع

 فهرست نوی منابعآذرسا و 

 خانم افسانه کیانپور: کتابدار بیمارستان هاجر 

 خانم ملوک کریمی: کتابدار بیمارستان هاجر 

 

 


