
 در حوزه کتابخانه دیجیتال کتابخانه های دانشگاهامور برنامه راهبردی ستاد خط مشی و 

 

شیوه های نوین  ی نیاز به توسعه  همه جانبهرسالت دانشگاه و ستاد کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه به مدیریت 

 کاربران و  در بین نوآوریو تشویق  ،ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت قوانین و مقررات با ترغیب ، اطالع رسانی  مصمم است

فراهم  نماید و  دسترسی به را  آخرین فناوری های اطالع رسانی کتابخانه ایاستفاده از کتابداران دانشگاه  بستر مناسبی را برای 

با توجه به ظرفیتهای موجود از جمله بر این اساس  خود اعالم نماید.  های ماموریتمهمترین یکی از عنوان منابع دیجیتالی را به 

 ردد.گو با در نظر گرفتن ماموریت فوق اهداف ذیل تدوین می  دانشگاهدر کتابخانه های بزرگ، اساتید برجسته، کتابداران خبره وجود 

 کتابخانه ها ابع دیجیتالی در منسیاستگزاری و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت    -

 سطح دانشگاه در کتابخانه ایدیجیتالی خدمات انواع استاندارد سازی و توسعه  -

 می از طریق استفاده از منابع دیجیتالیتوسعه شیوه های دسترسی به اطالعات عل -

 بسط و توسعه ارتباطات و همکاریهای بین کتابخانه ای  -

 چشم انداز 

در  ،افزایش دانش کتابداران و مهارت اطالع یابی کاربران جلب همفکری و مشارکت فعال صاحب نظران ضمن یم باتمصمم هس

به حد استاندارد های ملی و جهانی دست یابیم. ما به ظرفیتهای علمی دانشگاه خود  ن،آناجهت حفظ و ارتقاء سطح علمی 

، کتابخانه ها را به سازمانی رقابتیفضای ایجاد بهبود مستمر سیستمها و روشها، نیروی انسانی شایسته، تربیت معتقد بوده و با 

 ،دیجیتالی پیشرو و نمونه تبدیل خواهیم نمود و تمام توان خود را به کار می بندیم تا با افزایش شیوه های دسترسی به منابع

اه خود را به جایگاه ویژه ای از نظر موقعیت ملی علمی پژوهشگران دانشگاه را فراهم آورده و دانشگ اتموجبات افزایش تولید

 . برسانیم 

 اهداف کلی 

 اطالع رسانی دانشگاهمراکز یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت کتابخانه ها و و سیاستگزاری برنامه ریزی  -

 کتابخانه ای در تمام سطوح دانشگاهالکترونیکی خانه ها و توسعه خدمات استاندارد سازی کتاب -

 دیجیتالی توسعه شیوه های دسترسی به اطالعات علمی از طریق استفاده از منابعاصالح نرم افزار کتابخانه و  -

 در سطح  استانی و ملیو اشتراک منابع الکترونیکی بسط و توسعه ارتباطات و همکاریهای بین کتابخانه ای  -



 

  ارزیابی محیط درونی و بیرونی

 عوانل بیرونی

 فرصتها -

 تهدیدها -

 صتهافر

 کتابخانه ها و فضاهای مناسب در سطح دانشکده هاو داشتن ، ی فنیها زیر ساختوجود  -

 مشابه استفاده از تجربیات و روشهای شناخته شده سایر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی -

 وجود کتابداران با دانش در سطح کتابخانه های دانشگاه -

 کتابداری و استفاده از دانشجویان مقطع ارشد و دکتریامکان همکاری و ارتباط پویا با گروه  -

 های اطالعاتی داخلی و خارجی  وجود کنسرسیوم تامین منابع وزارت بهداشت و دسترسی به پایگاه -

خدمات  اطالع رسانی کتابخانه دیجیتالی و حمایت مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات  علمی وزارت متبوع از توسعه  -

 ای کتابخانه

 تهدیدها 

 نگرش سنتی به جایگاه کتابخانه ها در بین مسئولین -

 تخصیص دیر هنگام و ناکافی منابع مالی -

 مشکالت اداری موجود در بکار گیری و یا جابجایی نیروی انسانی متخصص و کار آمد  -

  مناسب تشکیالتی ساختار سازمانی مناسب و نبود ساز و کارهای وجودعدم  -

 به سلیقه مسولینو برنامه های وابستگی سیاستها  -

 بی اعتمادی به قابلیتهای کتابداران -

 عوامل درونی

 قوتها -

 ضعف ها -

 قوتها

 در خصوص تصویب آین نامه ها، خط مشی های و روشهای انجام کاروجود آیتمهای تاثیر گذار در برنامه پایش عملیاتی  -

 خدمات اطالع رسانی کتابخانه ای  توسعهو  دیجیتالایجاد کتابخانه توجه و حمایت مسئولین حوزه معاونت پژوهشی از  -

 اران و کاربران با توجه به نیاز آموزشی کتابدی  مختلف و کارگاهها ابرگزاری کالسه -

 کارگروههای تخصصی در شورای سیاستگزاری کتابخانه هاکمیته ها و وجود  -

 دانشگاهبا تجربه و متخصص در کتابخانه های  ،نیروی انسانی عالقه مند وجود  -

 وب سایت کتابخانه مرکزی های اطالع رسانی گسترده و  ، سیستمو منابع الکترونیکی به روز دیجیتال انواع منابع وجود  -



 ضعفها

  کتابخانه دیجیتال نبود برنامه ریزی مناسب جهت ارزیابی کتابخانه  -

 در سطح دانشگاه دیجیتالت کتابخانه یکپارچه و پویا جهت ارتقائ کمی و کیفی سیتم اطالع رسانی و خدما نداشتن طرح -

 کاهش انگیزه برخی کتابداران بخاطر تبعیضهای موجودهدر رفت سرمایه انسانی بدلیل  -

  آشنایی نا کافی دانشجویان و اعضای هیات علمی با خدمات قابل دریافت از کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی  -

 هات اولوی نرسانی بدون در نظر گرفتتغییر در کتابخانه ها و مراکز اطالع انجام  -

 

  اهداف عینی

 دانشگاه کیفیت و ارتقاء کمیت کتابخانه دیجیتال در سطحبرنامه ریزی و سیاستگزاری یکپارچه برای بهبود  -

 1396جهت حل معضالت بصورت ساالنه تا پایان سال  ،دیجیتالتعیین اولویتهای کتابخانه  -

 بر پایه اصول علمی دیجیتال کتابخانهع رسانی پزشکی جهت تدوین برنامه تعامل بیشتر با گروه کتابداری و اطال -

 ی کتابخانه دیجیتالو چالشها جهت کشف معضالتکتابخانه ها تخصصی شورای سیاستگزاری ی ها  کارگروهتعامل بیشتر با  -

بطور مستمر تا پایان ی هر کتابخانه ها مشترک با مسولین کتابخانه های دانشکده ها به منظور تعیین اولویت یبرگزاری نشستها -

 1396سال 

 دیجیتالیمنابع  انواع  واقعی کاربران به های تعیین شیوه های علمی نیاز سنجی جهت استخراج نیاز   -

 تعیین میزان استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه ها به منظور اصالح فرایندهاانجام طرح تحقیقاتی و    -

 خانه ها و توسعه خدمات کتابخانه ای در تمام سطوح دانشگاهاستاندارد سازی کتای -

 و پیاده سازی آن در سطح کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی دیجیتالتعیین استاندارهای بومی کتابخانه های  -

 بر اساس استانداردهای تعیین شد. دیجیتالکتابخانه دوره ای ارزشیابی  -

 شیوه های دسترسی به اطالعات علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی اصالح نرم افزار کتابخانه و توسعه -

 بستر سازی و توسعه زیر ساخت های ایجاد کتابخانه دیجیتال  -

 بر مبنای قوانین و مقرراتنیکی آنها ورال سازی منابع چاپی و اشاعه الکتدیجیت -

 در سطح کتابخانه هابخانه دیجیتال و توسعه شیوه های دسترسی به کتاگسترش سالنهای قرائت الکترونیکی  -

 اصالح روشهای سازماندهی اطالعات و یک پارچه سازی آن از طریق مدیریت دانش -

 بسط و توسعه ارتباطات و همکاریهای بین کتابخانه ای در سطح  استانی و ملیدسترسی به اطالعات بیشتر و هم افزایی از طریق  -

 راهبردها 

 و کارگروههای تخصصی در جلسات شورا دیجیتال و حضورکتابخانه دعوت از افراد با دانش و برجسته در حوزه 

و استفاده از دانش  گروههای کتابداری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهانکارشناسان مجرب وزارتخانه، گسترش ارتباط علمی با 

 جهت پیاده سازی کتابخانه دیجیتال روز

روشور، پمفلت، بنر، ارسال ایمیل و سایر روشها در جهت معرفی سامانه منبع یاب به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ایجاد تهیه ب

 کتابخانه دیجیتال 



 نرم افزار جامع کتابخانه ای آذرسابخش دیجیتال ساماندهی رفع اشکال و اصالح و 

  رید و تهیه منابع دیجیتالیبا تمرکز بر خ ساماندهی وضعیت تهیه و تامین منابع علمی

  برای کتابخانه هادیجیتال خدمات انواع تدوین استانداردهای توسعه 

 دیجیتالیاز منابع ابیشتر  استفادهآموزشی جهت  و کارگاههای برگزاری دوره ها

 طرحهای خدمات تحویل مدرک و همکاریهای بین کتابخانه ایانواع در مشارکت و عضویت 


