معاونت تحقیقات و فناوری
مدرییت منابع علمی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد
برنامه راهبردی دو ساله 7931-7931

این برنامه پیشنهادی در راستای جهت گیری مناسب و همگرایی با اهداف و ماموریت معاونت محترم
تحقیقات و فناوری دانشگاه در قالب یک برنامه دو ساله از فروردین  5931الی پایان سال  5931تدوین و
اجرا خواهد شد.
 -7ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش در راستای توانمندسازی دانش اعضای هیات علمی ،دستیاران ،مقاطع
تحصیالت تکمیلی و کارکنان

الف -سازماندهی و تقویت واحد آموزش با ایجاد واحدی مستقل در مدیریت منابع علمی ،کتابخانه
مرکزی و اسناد
ب -پیشنهاد الزام گذراندن کارگاههای جستجوی پیشرفته منابع علمی شامل ،ClinicalKey
 Primal Picture ،Ovid ،UpToDateو نرمافزار رفرنسنویسی  EndNoteو  Mendelayویژه
دستیاران بالینی با ارائه طرح درس مربوطه به معاونت محترم آموزشی دانشگاه
ج -پیشنهاد الزام گذراندن کارگاههای جستجوی پیشرفته منابع علمی شامل Scopus, ISI
 PubMed, ProQuest,و نرمافزار رفرنسنویسی  EndNoteو  Mendelayویژه دانشجویان
دوره دکترای تخصصی ( )PhDبا ارائه طرح درس مربوطه به معاونت محترم آموزشی دانشگاه
د -برگزاری کارگاههای کشوری ویژه اعضای هیات علمی ،دستیاران و مقاطع تحصیالت تکمیلی
ه -برگزاری کارگاههای ویژه بازآموزی کتابداران
و -برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان
ز -تهیه و توزیع بستههای آموزشی در قالب لوح فشرده ،پمفلت ،بروشور و غیره

ح -برنامهریزی جهت برونسپاری کارگاههای آموزشی ،فاز اول در مراکز تابعه بالینی (بیمارستانهای
امام حسین (ع) ،شهید مدرس و لقمان حکیم) و علوم پایه (دانشکدههای دندانپزشکی ،داروسازی و
علوم تغذیه)
ط -برنامهریزی و اقدام برای آموزش از راه دور برای کاربران

 -2ارتقاء شاخصهای وبومتریکس

الف -برگزاری کارگاههای مربوط به ارتقاء  H-indexو  Citationویژه اعضای هیات علمی در
پایگاههای استنادی
ب -هماهنگی و برگزاری جلسات مدون با واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
ج -هماهنگی و برگزاری جلسات مدون با حوزه مدیریت پژوهشی ،انتشارات ،نشریات و اداره
فناوریهای اطالعات دانشگاه
د -ورود اطالعات کلیه پایاننامههای دانشجویی و به روزرسانی نرمافزار جامع کتابخانه به منظور ارتقاء
وبومتریکس
ه -به روزرسانی وب سایت کتابخانههای تابعه دانشگاه (دانشکده ،مراکز آموزشی ،درمانی و مراکز
تحقیقاتی)
و -تغییر آدرس دامنه وب سایت کتابخانهها به آدرس دامنه دانشگاه جهت ارتقاء شاخصهای
وبومتریکس

 -9ارتقاء سطح جستجوی منابع علمی الکترونیک در مراکز تحت پوشش دانشگاه

الف -ایجاد و تجهیز کتابخانه دیجیتال حداقل در  1مرکز تحقیقاتی مستقل
ب -تجهیز کتابخانه دیجیتال حداقل در  8دانشکده و مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی
ج -برقراری اینترنت بی سیم در محیط کتابخانههای تابعه جهت دسترسی آسان به منابع علمی

 -4خرید منابع علمی چاپی و الکترونیک

الف -خرید کتب اورجینال و مرجع جهت کتابخانه مرکزی حداقل به مبلغ سه میلیارد ریال
ب -خرید کتب جهت کتابخانههای تابعه بر اساس عملکرد و ارزشیابی سالیانه
ج -تهیه لوح فشرده کتب الکترونیک (فارسی و انگلیسی) به مبلغ یک میلیارد ریال
د -خرید اشتراک پایگاه استنادی ISC

 -1تاکید بر اهمیت نقش کتابخانهها در ارتقاء و توسعه آموزش کاربران در دستیابی به منابع علمی

الف -پیشنهاد لحاظ نمودن شاخص های مرتبط با حوزه کتاب از جمله معرفی کتابخانههای برتر و
کتابداران نمونه در جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی
ب -ارزیابی سالیانه کتابخانههای مراکز تابعه جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت در راستای ارتقاء
توسعه ارائه خدمات بهینه به کاربران
ج -تهیه و توزیع بسته های آموزشی تخصصی در حوزههای بالینی و علوم پایه در قالب فیلم ،اسالید و
غیره
د -برگزاری همایش ویژه کتابداران و حوزههای مرتبط در هفته کتاب ،کتابخوانی و کتابدار در سطح
دانشگاه ملی به جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و استفاده از منابع علمی دانشگاهی
ه -معرفی و ترویج خدمات و برنامههای آموزشی کتابخانه ها در خوابگاههای دانشجویی و همایشهای
ویژه دانشجویی در دانشگاه در قالب پوستر ،بروشور ،لوح فشرده و غیره
و -ارائه و معرفی خدمات در قالب برگزاری غرفه نمایشگاهی در جشنوارههای پژوهشی ،آموزشی و
دانشجویی در سطح دانشگاه
ز -پیشنهاد برگزاری جشنواره دانشجویی جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در قالب فیلم کوتاه و اثر
هنری در هفته کتاب ،کتابخوانی و کتابداری

 -6تحقیق ،ارزیابی و توسعه

الف -ارائه خدمات مشاوره ای در حیطه پژوهشهای کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
ب -اجرای دو طرح تحقیقاتی در سطح دانشگاه
ج -اجرای یک طرح تحقیقاتی ملی
د -به روزرسانی و اصالح شاخصهای ارزشیابی کتابخانهها
ه -تهیه گزارشهای آماری و تحلیل ارزشیابی سالیانه در سطح دانشگاه
و -انجام مطالعات نیازسنجی

