تاریخچه کتابخانه :
ایي کتاتراًِ ّوسهاى تا افتتاح هجتوغ ػلَم پسضکی ضْرستاى اسفرایي تا  958جلس کتاب فارسی ٍ
التیي زر تارید  90/11/08تَسط جٌاب استاًسار هحترم ذراساى ضوالی ضرٍع تکار کرز .ایي
هجتوغ زر تارید  90/01/24تِ زاًطکسُ تثسیل ضسّ .ن اکٌَى ایي کتاتراًِ زارای هرسى اصلی ٍ زٍ
سالي هطالؼِ هجسا هی تاضس .زارای  6000جلسکتاب ٍ هجْس تِ ًرم افسار کتاتراًِ ای سیورؽ
ضرکت ًَسا هی تاضس .ازارُ کتاتراًِ تصَرت قفسِ تاز هی تاضس.
رزُ تٌسی کتاتْای ترصصی NLM :
رزُ تٌسی کتاتْای ػوَهی LC:

جامعه استفاده کننذه:

جاهؼِ کتاتراًِ هتطکل از کلیِ زاًطجَیاى ،اػضای ّیأت ػلوی ٍ کارکٌاى زاًطکسُ
ػلَم پسضکی اسفرایي هیتاضس.

خط مشی و اهذاف :
کتاتراًِ ّای زاًطگاّی زرػصراطالػات تِ ػٌَاى گرزاًٌسگاى ٍ اضاػِ زٌّسگاى اطالػات ٍ
زاًص تَصیف هیضًَس ،هجوَػِ گستری ًقص حیاتی زر ایي ًَع کتاتراًِ ّا تازی هیکٌس
(حسیٌی ٍ کَّی رستوی .)1388 ،زرایي راستا ،آًْا تِ فؼالیتّایی از قثیل ضٌاسایی ًیازّای
جاهؼِ زاًطگاّی ٍ فراّن کرزى اهکاًات الزم ترای تأهیي ًیازّاّ ،وگام ًوَزى هٌاتغ ٍ ذسهات
تا تحَالت جاهؼِ زاًطگاّی ،فراّن ساذتي اهکاى زسترسی سریغ ٍ راحت تِ هٌاتغ اطالػاتی
از راُ زٍر ٍ ًسزیک تِ هٌظَر پطتیثاًی از ّسفّای آهَزضی ٍ پژٍّطی هیپرزازًس (پریرخ ٍ
زیگراى.)1390 ،
تسیي ترتیة ٍظایف اصلی ایي زست کتاتراًِ ّا را زر سِ ترص کلی هیتَاى تؼریف ًوَز:
هجوَػِ سازی
سازهاًسّی
اضاػِ اطالػات
ترایي اساس هجوَػِ سازی زر حکن رکي اساسی کتاتراًِ ّای زاًطگاّی ،زیگر فؼالیتّا،
کویت ٍ کیفیت آًْا را تِ صَرت هستقین ٍ غیرهستقین تحت تأثیر قرار هیزّس.

ازجولِ فرآیٌسّای حَزُ هجوَػِ سازی ٍ هسیریت هجوَػِ زرکتاتراًِ ّای زاًطگاّی اًتراب،
فراّن آٍری ،ترصیص تَزجٍِ ،جیي ،ارزیاتی ٍ تازًگری ٍ جسئیات ّریک از آًْا هیتاضس کِ تِ
ػٌَاى هؤلفِ ّای اصلی ضکل زٌّسُ چْارچَب ذطهطی هجوَػِ سازی ٍ هسیریت هجوَػِ زر
راستای تؼریف رسالت ٍ تؼییي ّسف تؼریف هیضًَس.
ٍ تطَر کلی اّساف کتاتراًِ هرکسی ایي زاًطکسُ :
-

گرزآٍری ٍ حفظ هجوَػِ ای غٌی از هٌاتغ اطالػاتی ػلوی – ترصصی تِ رٍز زر حَزُ
فؼالیتْای زاًطکسُ .

-

تقَیت رٍحیِ تحقیق ٍ پژٍّص زر هراجؼِ کٌٌسگاى ٍ کوک تِ کطف ٍ پرٍرش ذالقیتْا ٍ
استؼسازّا .

-

پیگیری ٍ تِ کار گیری ضیَُ ّای ًَیي فٌاٍریْای پیطرفتِ اطالػاتی زر جْت استفازُ
تْیٌِ از ًیرٍی اًساًی  ،هٌاتغ  ،اهکاًات تِ هٌظَر اضاػِ سریؼتر اطالػات ٍ افسایص
زسترسی تِ آى ٍ ػرضِ فؼاالًِ ذسهات .

-

تقَیت آهَزش ،پژٍّص ٍ فؼالیتْای پژٍّطی زاًطگاُ ٍ حوایت از تالضْای زاًطگاُ زر
جْت ارتقای رتثِ زاًطکسُ زر کطَر ،از طریق تْیِ  ،تَسؼِ ٍ تسْیل زسترسی تِ هٌاتغ ٍ
اطالػات ػلوی هَرز ًیاز زاًطکسُ ٍ هسیریت تْرُ ترزاری از ایي هٌاتغ.

-

کوک تِ ارتقاء سطح کیفی آهَزش ٍ پژٍّص زر زاًطگاُ از طریق تاهیي هٌاتغ اطالػاتی
الزم ٍ کافی ٍ فراّن ًوَزى هحیطی هٌاسة جْت استفازُ از ایي هٌاتغ زر راستای آهَزش
ٍ پژٍّص زر کَتاّتریي زهاى ٍ هفیستریي ضرایط هوکي.

