
 : معاونت پژوهشي دانشگاه

  ارتباط با كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي ديگر به خصوص علوم پزشكي   :عنوان برنامه

   كتابخانه مركزي :مجري برنامه

 تاكنون اين امر به صورت مدون و نظاام مند انجام نگرفته اسـت و بـه صـورت                   :سابقه برنامه 
 .  انجام گرفته است موردي و در ادوار خاص و در مورد اشخاص

 استفاده از تجربيات و دانش مهارت بخشهاي  مختلف كتابخانه هاي هم عرض :اهداف برنامه
و جلوگيري از تكرار و دوباره كاري و  همچنين آموزش كاركنان با استفاده از تجربيات ديگر                 

 كتابخانه ها 
ز رونـد امـور در ديگـر         افزايش مهارت و دانـش كاركنـان ،آگـاهي ا          :شاخصهاي عمده برنامه  

 كتابخانه ها 
 در اين برنامه نياز به بازديد كاركنان از ديگـر كتابخانـه هـا و همچنـين                  :منابع اعتباري برنامه  

دعوت از كاركنان و اساتيد    ديگردانشگاهها جهت انتقال تجربيـات و آمـوزش پرسـنل مـي                    
 .باشد كه بايد از محل هزينه هاي آموزشي و پرسنلي تامين گردد

 در حال حاضر افراد بصورت مستقل يا در موارد خاص با ديگر كتابخانه              :وضعيت فعلي برنامه  
 .ها در ارتباط بوده اند

 :  سال اخير5روند برنامه در 
از .... تاكنون در مواردي مانند فهرستنويسي ، خريد نرم افزار جامع كتابخانه ، سيسـتم ايمنـي ،      

 .شده است تجربيات ديگر دانشگاهها استفاده 
در ادامه اين برنامه براي سـهولت انجـام امـور و پيشـرفت آن در كليـه بخشـها،                    :ادامه برنامه 

كاركنان بايد از كتابخانه هاي ديگر  بازديد نمايند و ضمن همفكري و تبادل نظر بـه صـورت                   
ن حضوري با كاركنان و اساتيد در صورت لزوم از آنها براي انتقال تجارب به ديگران همكـارا                

 .دعوت نمايند
 



 
  :معاونت پژوهشي دانشگاه

 ارتقاء كيفـي و كمـي منـابع كتابخانـه مركـزي بخصـوص در زمينـه منـابع الكترونيـك و بانكهـاي           :عنوان برنامه 
  Onlineاطالعاتي

  كتابخانه مركزي :مجري برنامه

ز طـرق مختلـف منـابع چـاپي و در      از بدو تاسيس كتابخانه تاكنون ساليانه مقاديري قابـل تـوجهي ا         :سابقه برنامه 
 براي كتابخانه مركزي تهيه گرديده است وليكن مجموعه         Onlineو منابع   ..)  و   CD(سالهاي اخير منابع الكرونيك     

 اين منابع جوابگوي همه نيازهاي مراجعان و همچنين مطابق با استاندارد ها نيست 
از مراجعان از نظر كيفي و قابل دسـترس بـودن منـابع در       تهيه منابع درجهت تامين هر چه بيشتر ني        :اهداف برنامه 

  . Onlineهر مكان و زمان بدون محدوديت از نظر كمي و بصورت الكترونيك به ويژه
  :شاخصهاي عمده برنامه

 افزايش تعدادمنابع در قالبهاي چاپي و اكترونيك 
 افزايش ميزان استفاده از منابع بر اسا س آمار 

  خارج از فضاي دانشگاه دسترسي به منابع در
 .  از اعتبارات مصرفي در بخش كتاب و نشريه تامين مي گردد:منابع اعتباري برنامه
 درصدي برخودار است كه اين تنها جوابگـوي         20 در حال حاضر ساليانه بودجه از رشدي         :وضعيت فعلي برنامه  

 .ت نرخ تورم هزينه ها مي باشد و جوابگوي كار ارتقاء كمي و كيفي نيس
 :  سال اخير5روند برنامه در 

در سالهاي اخير نيز جهت گيري به خصـوص در بخـش نشـريات بـه طـرف منـابع داراي قابليـت اسـتفاده بـدون                           
بوده است وليكن تاكنون در بخش كتاب كاري انجام نشده است و تنها نسخه              ) Online(محدويت مكاني و زماني     

 .ربر تهيه شده است  تك كاCDالكترونيك بعضي از كتب به صورت 
 :ادامه برنامه

 و الكترونيك افزوده خواهد شد و همچنين در تهيه منابع چاپي اصـل              Onlineدر اين طرح ساليانه بر درصد منابع        
 .  ميزان استفاده هدايت شده مالك خواهد بود

 
 
 

 
 
 



  :معاونت پژوهشي دانشگاه
كتابخانه مركزي و در نهايت احداث ساختمان         پيگيري گسترش فضاي فيزيكي و رواني         :عنوان برنامه 

 كتابخانه مركزي  

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان با همكاري و مشورت كارشناسان كتابخانه مركزي :مجري برنامه

  تاكنون كتابخانه مركزي و دانشكده پزشكي در يك مكان بصورت مشترك قـرار دارنـد و        :سابقه برنامه 
تبه علمي دانشگاه در سطح كشور باعث عدم سرويس دهي مناسـب و انجـام               اين مسئله به غير از نزول ر      

رسالت كتابخانه مركزي دانشگاه به عنوان نقطه اتكاء و مرجع همه عالقه مندان علم و دانش مي باشـد و                    
 .پشتوانه اي ديگر كتابخانه هاي تابعه مي باشد

 - دهـي كليـه واحـدهاي تابعـه           ارائه خدمات تخصصي و فني تر به مراجعـان پوشـش           :اهداف برنامه 
واگذاري برآوردن نيازهاي اوليه مراجعان به واحدهاي تابعه و پيگيري رفـع نيـاز پژوهشـي دانشـگاه بـه                    

 تفكيـك   – استقالل مـديريت بـه ويـژه از دانشـكده پزشـكي              – سعود رتبه دانشگاه     –صورت تخصصي   
تمانهاي اداري در جهـت سـرويس        تفكيك ساختمان كتابخانه از ديگـر سـاخ        –بخشهاي فني از مراجعان     

 دهي بهتر در ساعات غير اداري 
  ساخت كتابخانه مركزي و گسترش فضاي فعلـي كتابخانـه و بهبـود فضـاي                 :شاخصهاي عمده برنامه  
 ظاهري كتابخانه مركزي   
 . اين طرح بايد از بودجه عمراني دانشگاه تامين گردد:منابع اعتباري برنامه
اكنون اين طرح در برنامه جامع دانشگاه ديده شده است و بخشـي از مطالعـات                 ت :وضعيت فعلي برنامه  

 .فني و عمراني آن انجام گرفته است  ولي هيچ اقدام عمراني صورت نگرفته است 
  : سال اخير5روند برنامه در 

 كتابخانـه   درسالهاي اخير نه تنها به فضاي كتابخانه افزوده نشده بلكه با ايجاد مديريت اينترنت بخش فني               
نيز گرفته شده و اين كار در داخل بخش اصلي كتابخانه انجام مي گيرد و در زمينه احداث ساختمان هيچ                    

 .اقدامي صورت نگرفته است
 :ادامه برنامه

پس از بازنگري در طرحهاي گذشته بايد هر چه سريعتر پروژه ساخت ساختمان كتابخانـه مركـزي آغـاز                   
. امكانات و منابع الزم تا رسيدن به حد مطلـوب و اسـتاندارد تـامين گـردد     ساله كليه   5گردد تادر طرحي    

همچنين فضاي فعلي كتابخانه مركزي به خصوص در بخش فني و سالن مطالعه گسترش يابد تـا پـس از                
 . انتقال كتابخانه مركزي ،كتابخانه به عنوان كتابخانه دانشكده پزشكي داراي استاندارد هاي الزم باشد



 :ژوهشي دانشگاهمعاونت پ

   را ه اندازي و بهره برداري از سيستم ايمني و حفاظتي كتابخانه مركزي :عنوان برنامه

  كتابخانه مركزي :مجري برنامه

 سيستم امنيتي و حفـاظتي طـي مناقصـه خريـداري ودر محـل               1385  در سال   :سابقه برنامه 
 .كتابخانه مركزي نصب گرديده است 

 از سرقت منابع كتابخانه مركزي و پيشگيري از ايجاد و اخـتالل و               جلوگيري :اهداف برنامه 
بي نظمي در روندكار به وسيله مراجعان متخلف كه اقدام به برداشتن منابع بدون اطالع مـي                 

 .نمايند
  كاهش ميزان مفقودي و برابري اطالعـات وجـود در كـامپيوتر در               :شاخصهاي عمده برنامه  

نصب بر چسبهاي مغناطيسـي ، همچنـين كنتـرل مجموعـه            مورد منابع با موجودي مخزن و       
 كتابخانه با افراد كمتر در مواقع لزوم 

 نوارهاي مغناطيسي مورد نياز از محل هزينه هاي مصـرفي خريـداري             :منابع اعتباري برنامه  
 . مي شود 

 . آنتن هاي هشدار دهنده خريداري و نصب گرديده است :وضعيت فعلي برنامه
  : سال اخير5ر روند برنامه د

 پيگيري و مطالعه شد وليكن بـه علـت نصـب دوربينهـاي مـدار بسـته                  82اين كار در سال     
 . خريداري شد1384متوقف ماند ليكن با پيگيري و پيشنهاد مجدد درسال 

 :ادامه برنامه
در ادامه كليه منابع كتابخانه مجهز به برچسب مغناطيسي خواهند شد و در صـورت خـروج                 

 .منابع آنتن هاي هشدار دهنده مانع از اين امر خواهند گشتبدون اطالع 
 
 
 
 
 



 
  :معاونت پژوهشي دانشگاه

  ويرايش اطالعات مربوط به كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه در سرور نرم              :عنوان برنامه 
 افزار جامع كتابخانه    

 نده از نرم افزار   كتابخانه مركزي با همكاري كليه واحدهاي استفاده كن:مجري برنامه

 تاكنون اطالعات مربوط به منابع كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه         74 از سال    :سابقه برنامه 
 وارد شـده اسـت ولـيكن داراي    Windows و سپس تحت    DOSابتدا در نرم افزار تحت      

اشكاالت فني و ويرايشي مي باشد كه باعث ايجاد اخـتالل در سـرويس دهـي بـه صـورت                    
 .. گرددنامحسوس مي
 افزايش قابليت خدمات رساني و سرويس دهي بـه مراجعـان از طريـق نـرم                 :اهداف برنامه 

افزار به خصوص در بحث جستجوي اطالعات و همچنين تسهيل فرآيند كار فني كتابخانـه               
 هاي تابعه   

   قابليت جستجوي اطالعات منابع در كليه فيلدها :شاخصهاي عمده برنامه
اين كار در ساعات اداري انجام مي گردد و در صـورت نيـاز بـه كـار                  :منابع اعتباري برنامه  

 .بيشتر هزينه آن از محل بودجه اضافه كاري پرداخت گردد
 در حال حاضر روند تصحيح و ويـرايش اطالعـات بـا سـرعت كمـي      :وضعيت فعلي برنامه 
 .درحال انجام است

 :  سال اخير5روند برنامه در 
 در بخش پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي اين كار انجـام شـده اسـت و لـيكن در                     تاكنون

 .بخش كتب كه حجم عمده اطالعات را شامل مي گردد فعاليت زيادي انجام نشده است
 :ادامه برنامه

از آنجايي كه در سالهاي اخير سعي بر ورود اطالعات بصورت دقيق و كامل بوده است پس                 
ه تنها اطالعاتي كه بر اساس خطاي انساني نادرسـت وارد شـوند نيـاز بـه                 از پايان اين برنام   

 .ويرايش دارند و اشكال فني وجود نخواهد داشت 
 



  :معاونت پژوهشي دانشگاه
ارتقاء سيستم اطالع رساني به اعضاء هئيت علمي و دانشجويان در خصوص              :عنوان برنامه 
 منابع جديد

 نشگاه  كتابخانه مركزي دا:مجري برنامه

 اطالع رساني از طريق ارسال ليست و مشخصات منابع جديد بصورت چـاپي              :سابقه برنامه 
 .و در اين اواخر از طريق وب سايت كتابخانه مركزي و دانشگاه 

اعضاء هئيت علمي به منابع جديد (  سهل الوصول تر كردن دسترسي كاربران :اهداف برنامه
، تامين نياز داخلي )  پست الكترونيكيE-mailز طريق از طريق ارسال اطالعات مورد نظر ا

 مراجعان و نظر خواهي و ارزيابي به موقع جهت سفارش منابع 
 دسترسي كامل به اطالعات اعضا هئيـت علمـي از طريـق دريافـت               :شاخصهاي عمده برنامه  

 آدرس پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه 
 .مالي نيست  نياز به منابع :منابع اعتباري برنامه
 در حال حاضر هنوز نگرشي كلي بر استفاده از نشر و انتقال اطالعات              :وضعيت فعلي برنامه  

 .مي باشد .... بصورت پوستر يا فرستادن كاتالوگ و
 :  سال اخير5روند برنامه در 

به سبب عدم دسترسي كامل كاربران به اطالعات مفيد در اين خصـوص نقـص در سيسـتم                  
 عدم توجه و همكاري مـديران بخشـها و اعضـاء هيئـت علمـي آنهـا بـه                    ارسال و همچنين  

پيگيري استفاده از اين اطالعات ، در پاره اي از موارد كار با كنـدي و گـاهي عـدم تحـرك                      
 . مناسب پيش رفته است

 :ادامه برنامه
جمع آوري اطالعات مربوط به كاربران و دسته بندي آنها كه منوط است به همكاري فعـال                 

 در  E-mail ، و پيگيري منابع جديد و ارسال اطالعات مربوط به آنها در ابتدا از طريق                 آنها
 شـوند و در     Uptodateخصوص نمايشگاههاي مربوطه و منـابع جديـد علمـي كـه بايـد               

 .SMSصورت فراهم شدن امكانات الزم از طريق 
 



  :معاونت پژوهشي دانشگاه

 ضويت كتابخانه هاي  منطقه   پيگيري اجراي طرح جامع ع:عنوان برنامه

    كليه كتابخانه هاي سطح منطقه با همكاري مقامات مسئول سازماني :مجري برنامه

  تاكنون دانشجويان ديگر مراكز و دانشـگاهها و همچنـين مراجعـان و اعضـاء                 :سابقه برنامه 
از بـه نامـه     مربوط به دانشگاه علوم پزشكي كاشان براي استفاده از امكانات و منابع ديگر نيـ              

طوالني اداري دارندتا جهت اين امر موفق بـه اخـذ معرفـي             "نگاري و طي يك فرآيند بعضا     
 .نامه گردند

 استفاده هر چه بهتر از منابع علمي موجود درمنطقه صرفه جويي در هزينه ها               :اهداف برنامه 
 نطقه و سهولت دسترسي همه دانشجويان و محققان و اساتيد منطقه به منابع علمي سطح م

   صدور كارت عضويت جامع براي اعضاء هر كتابخانه  :شاخصهاي عمده برنامه
 اين امر نياز به عقد قرارداد و توافقنامـه دارد و بـار مـالي حـداقل در                   :منابع اعتباري برنامه  

 .مراحل اوليه ندارد 
 .شودتاكنون با اخذ معرفي نامه به ديگر افراد سرويس داده مي : وضعيت فعلي برنامه

 :  سال اخير5روند برنامه در 
تغيير نداشته است و سرويس دهي با معرفي نامه و فقط در محل كتابخانه انجام مي گيـرد و     

 .هيچ منبعي امانت داده نمي شود 
 :ادامه برنامه

دراين برنامه با صدور كارت جامع و اخذ ضمانت الزم كليه اعضاء دارنده كـارت تـا در بـه      
 گيري منابع كتابخانه هاي عضو طرح خواهند بود و بايد در هنگـام تسـويه                استفاده و امانت  

 . حساب با واحد مربوط به خود از ديگر مراكز نيز استعالم گردد
 
 
 
 
 



  :معاونت پژوهشي دانشگاه
  تجهيز و توسعه و اتوماسيون  اقماري بويژه بيمارستاني  :عنوان برنامه
همكاري كتابخانه هاي بيمارستاني و پشـتيباني معاونـت پژوهشـي و             كتابخانه مركزي با     :مجري برنامه 

  ITمديريت بيمارستانها و مديريت 

از طـرف كتابخانـه     .. مـالي، فنـي و      :  تاكنون كتابخانه هاي بيمارستاني در تمامي زمينه هـا         :سابقه برنامه 
و عدم همكاري مسئولين    مركزي مديريت شده اند ولي با توجه به كمبود امكانات و سياست تمركز منابع               

بيمارستانها و نبود نيروي انساني متخصص، كمتر به صورت يك واحد كتابخانه با تمامي امكانات فعاليت                
امانـت كتـاب و     (همچنين كتابخانه هاي دانشكده اي تاكنون به روش دستي به سرويس دهي             . نموده اند   

 .مشغول بوده اند...) غيره 
 امكانات در واحدهاي تابعه بخصوص بيمارسـتاني در جهـت دسترسـي              توزيع متناسب  :اهداف برنامه 

 سريع و به موقع امكانات و منابع و كاهش مراجعات غير ضروري به كتابخانه مركزي 
 روزآمـدي   – به كـارگيري نيروهـاي متخصـص         – افزايش منابع و تجهيزات      :شاخصهاي عمده برنامه  

 ...)امانت (يون امورفني و خدمات رساني به مراجعان  اتوماس– دسترسي به منابع الكترونيك –منابع 
 منابع مربوط به اقالم مصرفي از سوي معاونت پژوهشي و اقالم اموالي از سـوي          :منابع اعتباري برنامه  

 .مديريت واحدهاي تابعه تامين مي گردد
در )هيد رجـايي  سيدالشهداء ، ش  ( تاكنون دو كتابخانه جديد راه اندازي شده است          :وضعيت فعلي برنامه  

و حجم زيـادي از منـابع       ) پرستاري ، بهداشت ، بهشتي    ( سه كتابخانه برنامه اتوماسيون در حال اجراست        
 .چاپي به واحدهاي تابعه اختصاص يافته و سايت اينترنت كتابخانه شهيد بهشتي فعال شده است 

تشـكيل كتابخانـه    -2 تتشكيل كتابخانه مسـتقل  دانشـكده بهداشـ    -1:  سال اخير 5روند برنامه در    
خريـد نـرم افـزار امانـت بـراي بيمارسـتان شـهيد بهشـتي و                  -3بيمارستان سيد الشهداء و شهيد رجايي       

 خريد منابع جهت كليه واحدها  -5تجهيز و توسعه مركز اينترنت شهيد بهشتي و پرستاري  -4پرستاري 
 :ادامه برنامه

 رجايي ، سيدالشهداء ، شهيد بهشتي گسترش كتابخانه هاي بهداشت، پيراپزشكي ، شهيد 
 راه اندازي  سيستم اتوماسيون كتابخانه در بيمارستان شهيد بهشتي ، دانشكده پرستاري و بهداشت 

 توسعه سالنهاي مطالعه برادران وخواهران در كتابخانه واحدهاي تابعه 

 توسعه منابع  چاپي واحدهاي تابعه 

 حدهاي تابعه دسترسي بهتر به منابع الكترونيك در وا

 راه اندازي و تجهيز كتابخانه پايگاه تحقيقات جمعيت 



 
 : معاونت پژوهشي دانشگاه

 Webpage در   Online  طراحـي و قـرار دادن بخـش سفارشـات             :عنوان برنامـه  
 كتابخانه مركزي 

  كتابخانه مركزي با همكاري مديريت فناوري اطالعات :مجري برنامه

 پيشنهاد اين طـرح از سـوي مسـئول بخـش سفارشـات              1384  در سال     :سابقه برنامه 
 در اواخـر    ITكتابخانه مركزي مطرح گرديد و پس از تصويب و پيشنهاد به مـديريت              

 .سال نحوه اجراي آن همراه با طرح مشخص شدو به مديريت مذكور ارسال گرديد
 دسترسي سريع و آسان همگان به ليست سفارشات جهـت درخواسـت       :اهداف برنامه 

 تا زمان تحويل    Onlineع اطالعاتي مورد نياز و پيگيري فرآيند تهيه آن به صورت            منب
 .و امانت و آمار به روز از سفارشات 

 - مشخص بودن زمـان خريـد        – منابع   Online  درخواست    :شاخصهاي عمده برنامه  
 آماده سازي و محل تحويل منبع مورد نياز  

 .  داد وب سايت دانشگاه انجام گرفته است  اين كار طي قرار:منابع اعتباري برنامه
 . در حال طراحي توسط شركت خصوصي مي باشد:وضعيت فعلي برنامه

 :  سال اخير5روند برنامه در 
تاكنون سفارشات به صورت دستي و با ارسال نامه و كاتالوگ به كتابخانه هاي تابعه و                

 .بوده است ... گروههاي آموزشي و غيره 
 :ادامه برنامه

پس از اجراي ديگر براي سفارش منابع نياز به درخواست كتبي يا حضوري نيست تنها 
با مراجعـه بـه وب سـايت و درج درخواسـت و در صـورت تائيـد كميتـه خريـد در                       

 .خواست تهيه و تا تحويل به كتابخانه محل نگهداري قابل پيگيري است 
 


