
 بزًاهِ راّبزدی کتابخاًِ هزکشی داًطگاُ علَم پشضکي

 ضاّزٍد
 :باٍر دارد کِ ضاّزٍدکتابخاًِ هزکشی داًطگاُ علَم پشضکي  

 ؛هذیزیت داًؼ ٍ اًتؾار ٍ تِ اؽتزاک گذاری داًؼ تَلیذ ؽذُ در داًؾگاُ اّویتی ٍیضُ دارد .1

پضٍّؾگزاى ٍ اػضای ّیات ػلوی داًؾگاُ تزای  ٬تی داًؾجَیاىاطالػاتقَیت ٍ گغتزػ عَاد  .2

 ٍ داًؼ تا رٍیکزدی ػلوی پضٍّؾی ًقؼ کلیذی دارد؛ طالػاتپیؾزفت در ػصز ا

ت ػلوی هَرد ًیاس طالػاتْیِ ٍ تغْیل اتشارّای هٌطثق تا فٌاٍری ّای ًَیي در رًٍذ دعتزعی تِ ا .3

 داًؾگاُ ًقؼ هَثزی دارد؛ 

ت ػلوی ٍ طالػاآى تِ هٌشلِ تغْیل کٌٌذگاى رًٍذ دعتزعی تِ اّای داًؾگاُ ٍ کارؽٌاعاى  کتاتخاًِ .4

  ٬هذیزیت داًؼ جایگاّی تٌیادیي در داًؾگاُ دارًذ

رعاًی ٍ ػلن  طالعا / ت ٍ داًؼ در حَسُ ّای هجوَػِ عاسیطالػاتزای تقا ٍ پیؾزفت در ػصز ا .5

  .عٌجی تِ رٍیکزدی ػلوی ٍ پضٍّؾی ًیاس اعت

داًص تَليذضذُ بز اساس یکپارچِ ساسی ٍ هذیزیت ت علوي ٍ طالعاهذیزیت االف: 

ساسهاًذّي ٍ دستزس پذیزی هَجَدی داًص درکتابخاًِ ّای  ٬ًظام هجوَعِ ساسی

 داًطگاُ

 :استزاتژی ّا

 هذیزیت ٍ ًظارت  -

 گستزش پَضص ٍ دستزسي -

 یکپارچِ ساسی ٍ ساهاًذّي - 



 باسًگزی ٍ بزًاهِ ریشی -

 استاًذارد ساسی -     

 (کارّای کليذی)فعاليت ّا  

 هذیزیت ٍ ًظارت تز ًزم افشار کتاتخاًِ دیجیتال تحت ٍب داًؾگاُ  -    

پضٍّؾگزاى ٍ  ٬ػاتی هَرد ًیاس داًؾجَیاىطالارسیاتی ٍ ًیاسعٌجی هٌاتغ الکتزًٍیک ٍ تاًکْای ا -    

 اػضای ّیات ػلوی داًؾگاُ در پایاى ّز ًیوغال تحصیلی 

 خَدکارعاسی ًْایی فزایٌذ عفارػ ٍ هجوَػِ عاسی در کتاتخاًِ ّای داًؾگاُ  - 

الکتزًٍیک  التاػن اس کتاب چاپی ٍ هج (رفزًظ )تزًاهِ ریشی درجْت غٌی عاسی هٌاتغ درعی  -

 اس طزیق هؼاًٍت آهَسؽی عاالًِ هٌاتغ آسهَىاػالم هَرد ًیاس در کتاتخاًِ ّای داًؾگاُ تِ هحض 

عاسهاًذّی اًَاع هٌاتغ هکتَب ٍ غیز هکتَب)الکتزًٍیکی( در ًزم افشار تحت ٍب یکپارچِ عاسی ٍ 

 کتاتخاًِ ّای داًؾگاُ

 عالّز پایاى  عالیاًِ ّشار کتاب تا داًؾگاُ e-Book ارتقاء عاهاًِ - 

دعتزعی هطلَب تز تِ هٌاتغ  تزای داًؾگاُگغتزػ پَؽؼ خذهات آگاّی رعاًی جاری تِ کارتزاى -

 ات هَرد ًیاس اس طزیق ٍب عایت کتاتخاًِ دیجیتال تحت ٍب طالػٍ ا

 فزایٌذّا ٍ دعتَرالؼولْا تزای یکپارچِ عاسی خذهات تا تزًاهِ راّثزدی داًؾگاُ ٬تاسًگزی رٍیِ ّا -

 

 

 

 



هت ّوگام با العاتي باتکيِ بز سَاد سطالآهَسش سَاد ا ًْادیٌِ ساسی ب:

 ی درداًطگاُآخزیي پيطزفتْای علن ٍ فٌاٍر

 :استزاتژی ّا

 آگاُ ساسی ٍ آهَسش-

 پطتيباًي -

 بزًاهِ ریشی فزاگيز  - 

 (کارّای کليذی)فعاليت ّا

ع یاتی در هٌاتغ الکتزًٍیک تزای کتاتذاراى ٍ اػضای طالعْا ٍ کارگاّْای آهَسؽی ّفتگی االتزگشاری ک

تاتذاراى ٍ کدرصذ00ّیات ػلوی ٍ داًؾجَیاى هقاطغ هختلف داًؾگاُ تزای رعیذى تِ ّذف آهَسػ 

 داًؾجَیاى دٍرُ ػوَهیدرصذ  40ٍدرصذ داًؾجَیاى تحصیالت تکویلی  50اعاتیذ،درصذ50حذاقل 

ّوفکزی ٍ هؾارکت تا کویتِ تحقیقات داًؾجَیی در تزگشاری کارگاُ ّا ی ػلوی/پضٍّؾی  - 

 (کارگاُ ٍیضُ کویتِ تحقیقات در ّز تزم 1تزگشاری حذاقل )

هزکشی حذاکثز تا تا عِ هاِّ اٍل ٍ رٍس آٍری هاّاًِ هحتَای ٍب تاسطزاحی ٍب عایت کتاتخاًِ  -

 عایت

ّوکاری فزاگیز ٍ هغتوز تا ٍاحذ آهَسػ هجاسی ٍ هذیزیت اهَر ّیات ػلوی داًؾگاُ تا رٍیکزد  -

 تَاًوٌذعاسی پضٍّؾگزاى ٍ داًؾگاُ در سهیٌِ آهَسػ هٌاتغ ػلوی ٍ هذیزیت هأخذ

 ؽی کتاتخاًِ هزکشی اس طزیق ٍب عایت ٍ پغت الکتزًٍیکآگاُ عاسی رٍساًِ تزًاهِ ّای آهَس -

قوٌذ ٍ تَاًا دیگز کتاتخاًِ الپوفلت ٍ پَعتزّای آهَسؽی تا ّوکاری کتاتذاراى ػ ٬تْیِ کتاتچِ راٌّوا -

 ّای داًؾگاُ

 



ارسیابي پژٍّطگزاى ٍ اعضای ّيات علوي داًطگاُ با استفادُ اس ضاخص  ج:

 ّای علن سٌجي

 استزاتژی ّا

 ضٌاسایي ٍ هعزفي  

 پایص ٍ ارسیابي

 آگاُ ساسی ٍ آهَسش  

 (کارّای کليذی)فعاليت ّا

ت هٌتؾزؽذُ اػضای ّیات ػلوی داًؾگاُ در عاهاًِ الػات هقاالثثت ٍ تکویل رٍساًِ اط -

 ت هؼتثز داخلی ٍ خارجی الهذیزیت پضٍّؼ داًؾگاُ در هج

در اهز تؾَیق، ارتقا، ٍ ارسیاتی عٌجی جْت تِ کارگیزی ّای ػلنهحاعثِ ٍ اعتخزاج ؽاخص -

 ػولکزد پضٍّؾی هحققاى داًؾگاُ

تْیِ ٍ تذٍیي گشارػ تَلیذ ػلوی داًؾگاُ تزاعاط پایگاُ ّای هؼتثز اعتٌادی ٍ ارائِ گشارػ   -

 تِ صَرت هاّاًِ

ّای آهَسؽی ٍ عخٌزاًی ّای ػلوی در جْت تَاًوٌذعاسی اػضاء هحتزم  تزگشاری کارگاُ  -

داًؾجَیاى، هذیزاى ٍ کارؽٌاعاى اهَر پضٍّؾی در سهیٌِ هفاّین ٍ ّیأت ػلوی، هحققیي، 

 اتشارّای ػلن عٌجی

ت ٍ هحققاى پزاعتٌاد ٍ تزتز داًؾگاُ در پایگاُ ّای اعتٌادی هؼتثز اس الؽٌاعایی ٍ هؼزفی هقا -

 طزیق ٍب عایت کتاتخاًِ هزکشی ٍ داًؾگاُ

تلفٌی ٍ اس طزیق پغت الکتزًٍیک تِ اػضای هحتزم ّیات ػلوی ٍ  ٬ارائِ هؾاٍرُ حضَری  -

ت هؼتثز ػلوی ًوایِ ؽذُ در پایگاُ ّای الت تکویلی در هَرد هجالداًؾجَیاى هقاطغ تحصی

 ع ؽاخص ّای تیي الوللی ٍَااً یی تاٌااعتٌادی در حَسُ هلی ٍ تیي الوللی جْت چاج هقالِ، آؽ



 

ل غع رساًي ضاالکارضٌاساى کتابذاری ٍ اط تقَیت بيٌص، داًص، ٍ هْارتْاید: 

 در داًطگاُ

 :استزاتژی ّا

 َاًوٌذساسیت

 پایص  

 هطارکت

ع رعاًی داًؾگاُ در طزح ّای التغْیل فزایٌذ تصَیة هؾارکت کارؽٌاعاى کتاتذاری ٍاط -

پضٍّؾی تِ ػٌَاى ّوکار طزح اس طزیق تَاًوٌذ عاسی آًْا تِ داًؼ ؽیَُ پضٍّؼ ٍ هتذلَصی 

 جغتجَ

 ارائِ ٍ اجزای حذاقل دٍ طزح پضٍّؾی در عال تَعط کارؽٌاعاى کتاتذاری کتاتخاًِ ّا   -

 ایجاد اًگیشُ ٍ تؾَیق کتاتذاراى داًؾگاُ تِ ارائِ هقالِ در ًؾزیات تخصصی داخلی ٍ خارجی -

تزگشاری دٍرُ ّای تاسآهَسی تخصصی تا رٍیکزد تَاًوٌذ عاسی تزای کارؽٌاعاى کتاتذاری ٍ  -

 داًؾگاُ ع رعاًی طالا

ی ٍ ّوایؾْای ؽع رعاًاى داًؾگاُ تزای ؽزکت در دٍرُ ّای آهَسالاػشام کتاتذاراى ٍ اط  -

 ع رعاًیطالداخلی ٍ خارجی درحَسُ کتاتذاری ٍ ا


