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 آل جلیل آق قالکتابخانه ی مرکز آموزشی درمانی  معرفی

 

 :کتابخانه تاریخچه

در راستای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تأمین نیازهای  آل جلیل آق قالکتابخانه بیمارستان 

 یک نعنوا به  یمارستان و معاونت تحقیقات و فناوریآموزشی کارکنان ، دانشجویان و اساتید با حمایت این ب

 .راه اندازی شد آل جلیل آق قالدر ساختمان بیمارستان  1401 سال در دانشگاهی کتابخانه

 :اهداف

 ،آموزشی های برنامه و اهداف پیشبرد راستای در دانشگاهی کتابخانه یک عنوان به  کتابخانه بیمارستان

ری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه گی بهره با دانشگاه فرهنگی و پژوهشی

این کتابخانه وظیفه دارد نسبت  .علوم پزشکی گلستان به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی می پردازد

 ح آموزشی وبه شناسایی و تأمین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود و ارتقاء سط

سازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط  وده و از طریق توسعه و استانداردپژوهشی دانشگاه، تالش نم

  .مناسب را برای کاربران فراهم آورد

 :بیانیه رسالت

  تقویت و توانمند سازی کتابداران در جهت انجام وظایف کتابدار بالینی در مراکز آموزشی درمانی )به

 از تیم درمان و تهیه منابع اطالعاتی جهت آموزش به بیمار و همراهان وی(عنوان عضوی 

 فعال سازی کتابخانه ها و کتابداران در گسترش برنامه EBM  و پیش نیازهای آن، به عنوان مجریان

 عملکرد مبتنی بر شواهد در محیط پایگاه های اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد

 طابق با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی و تخصصیتوسعه مجموعه منابع اطالعاتی م 

 دیجیتال نمودن کلیه فرایند های کتابخانه ها 

  های تخصص فوق و ها تخصص حوزه در پژوهشی و آموزشی درمانی، مرکز برترین عنوان به ما برآنیم 

 شویم شناخته کشور پزشکی علوم های دانشگاه سطح در بیمارستان فعال

 و کرامت بیماران و کارکنان احترام به شان 

 تصمیم گیری مشارکتی مبتنی بر شواهد و داده ها 
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 ایمنی بیماران و کارکنان 

 رعایت حقوق گیرندگان خدمت 

 مسئولیت پذیری ، پاسخگویی ، همدلی و صداقت در عملکرد ها 

 عدالت محوری 

 تکیه بر اهداف تعالی سازمانی 

 :وظایف

  راستای تأمین نیازهای کاربرانبهبود و توسعه خدمات کتابخانه ای در 

 مجموعه سازی و سازماندهی منابع کتابخانه در چارچوب اهداف و خط مشی تعیین شده 

 کمک و راهنمایی مراجعین در جهت دستیابی به منابع و نیازهای اطالعاتی ایشان 

 فراهم نمودن دستیابی آزاد و آسان به منابع کتابخانه از طریق نرم افزار کتابخانه 

 ه خدمات اینترنتی به مراجعین از طریق مرکز اینترنتارائ 

 ارائه خدمات اطالع رسانی از طریق وب سایت کتابخانه 

 

  : چشم انداز

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده، رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه 

زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین و گسترش فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در تمامی 

کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا 

 مناسب، محیطی ایجاد با و خود خدمات و امکانات تعالی با است مصمم  کتابخانه مرکز آموزشی درمانی

ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات  سایر و کاربران به خدمات توسعه ضمن
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 تأمین هب نسبت و گردد مطرح  کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه

 .نماید اقدام سازنده و مؤثر طور به مراجعین نیاز مورد اطالعات و منابع

 :معرفی جامعه

  مامایی –بیهوشی و هوشبری  -پرستاری -دانشجویان پزشکی  - علمیاعضای محترم هیات - 

 . و ... که دوره آموزشی بالینی خود را در بیمارستان می گذرانند اتاق عمل

  کارکنان درمانی و غیردرمانی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی که در نرم افزار کتابخانه عضو

 .می باشند

 فی نامه معاونت محترم پژوهشی بیمارستانپژوهشگران و دانشجویان خارج از مجموعه با معر. 

 


