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 معرفی

گردآوری ، سازماندهی ،  ی جهت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک بعنوان مرکز

امانت و توزیع منابع چاپی و الکترونیکی تخصصی و فوق تخصصی گروه های پزشکی ، پرستاری 

فعالیت دارد. زیربنا  این مرکز و مامایی، پیراپزشکی ، دندانپزشکی ، بهداشت  علوم توانبخشی 

است.  کتابخانه مرکزی متشکل  نفر  9851کتابخانهمعتبر فعلی متر می باشد و تعداد اعضاء  4111

ضمنا گردآوری از بخشهای امانت ، مرجع و نشریات ، فنی و سفارشات و هفت نفر پرسنل است و 

های دانشکده های : بهداشت و توانبخشی ،  کتابخانهو سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی 

موزشی درمانی آکز و کتابخانه های مرادندانپزشکی، پرستاری شازند و علوم پزشکی خمین 

خانه مرکزی بولیعصر )عج( ، امیرکبیر، طالقانی، امیرالمومنین و آیت ا... خوانساری نیز توسط کتا

 دانشگاه انجام می گیرد.

در حال حاضر مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک و کتابخانه های تابعه آن به 

تخصصی در رشته های علوم پزشکی در سطح  نوان تنها مرکز گردآوری منابع تخصصی و فوقع

 استان می باشد.

 رسالت 

 موقعیتبا توجه اهمیت  اراک پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه هدف و رسالت

 کتابخانه راس در هماهنگی و نظارتی لحاظ و اینکه از   دانشگاه آن در  پژوهشی و آموزشی

 :عبارت است از گرفته قرار بیمارستانی و ای دانشکده های کتابخانه شامل تابعه واحدهای های

 زمینه در معتبر علمی منابع کلیه آوری گرد ،نفعان ذی به مطلوب خدمات تامین برای بسترسازی

 ارائه ،آن نگهداری مقابل در اطالعات به دسترسی ساختن پذیر امکان پزشکی، علوم های

 از باالتر و پرشکی اطالعاتی بانکهای با ارتباط طریق از بهنگام و سریع رسانی اطالع خدمات

 .“دهد انجام خوب را خود کار باید کتابدار “ اینکه همه

 



 ارزشها

  احترام به حقوق مراجعه کنندگان 

  به مراجعینارائه کامل ترین ، روزآمدترین و دقیق ترین خدمات تالش جهت 

  استفاده از فن آوریهای نوین در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی 

  مجموعه کتابخانه هاارتقاء مستمر کیفیت 

  نظم و انضباط 

 با الویت قرار دادن خدمات آموزشی  مشتری محور ی 

 

 چشم انداز

  با کیفیت برتر و کمترین هزینه شناخته شده و انتخاب برترین کتابخانه ما برآنیم بعنوان

 شویم .

  مراجعین با باالترین استانداردها توسط خدمات ارائه دهنده کتابخانه بعنوان بهترین  

 انتخاب شویم .

  باشیم و پژوهشی پیشرو در زمینه استفاده از فن آوری های نوین در امر خدمات آموزشی. 

 جزوآینده  سال اراک در پنج پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه خواهیم می ما 

 و کشور سطح در پزشکی رسانی اطالع کزامر و کتابخانه ها  ترین وکامل مجهزترین

 . باشد منطقه

 

 اعضاء تیم برنامه ریزی

  معاونت تحقیقات و فناوری 

  مدیریت تحقیقات و فناوری 

 ریاست دانشکده ها 



  ریاست کتابخانه مرکزی 

  مدیریت داخلی کتابخانه مرکزی 

 کتابخانه های دانشگاهذینفعان 

   اعضاء هئیت علمی دانشگاه 

  دانشجویان دانشگاه 

  پرسنل و مدیران معاونتهای درمان، بهداشت، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی، پژوهشی

 دانشگاه  و غذا و دارو

 محققین و پژوهشگران استان مرکزی و کشور 

 اهداف کتابخانه مرکزی :

 مراجعین به رسانی اطالع و کتابداری خدمات ارائه وکیفی کمی ارتقاء 

 کاربران به آموزش ارتقاء 

 مراجعین رضایت بهبود 

  ارتقاء و بهبود استاندارد ها 

  و توانمند سازی پرسنل کتابخانه ها ارتقاء و توسعه نیروی انسانی متخصص 

 کتابخانه ها  ارتقا و بهبود استاندارد فضای فیزیکی 

 کتابخانه ها ارتقا و بهبود استاندارد تجهیزات 

  ارتقاء سیستم فناوری اطالعات 

 نقاط قوت :

  تکریم ارباب رجوع 



  مشتری محوری 

  سرویس دهی در طول ایام هفته به جز روزهای تعطیل رسمی 

  افزایش ساعت کار کتابخانه مرکزی در ایام امتحانات 

 کتابخانه و ثبت و ورود اطالعات تمامی منابع  منابع مدیریت جامع افزار نرم داشتن

کتابخانه ها اعم از کتاب فارسی و التین، پایان نامه ها ، طرح های تحقیقاتی و لوح های 

 فشرده فارسی و التین 

 بهداشت وزارت کنسرسیوم توسط شده خریداری پزشکی دیجیتال منابع به دسترسی 

 VPNخارج از دانشگاه از طریق 

 پایگاه اشتراک طریق از فارسی پزشکی اتنشری به دسترسیIran Medex  

  امانت بین کتابخانه ای با کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک 

 کتابخانه مرکزی به اینترنت بی سیم  مجهز بودن(WIFI)   

  به روز رسانی مداوم مجموعه با توجه به میزان بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده از طرف

 معاونت

  در  موقعیت خاص به دلیلکتابخانه به گاه دانشجویان بسه دانشکده و خوادسترسی آسان

 مجتمع 

 نقاط ضعف:

 جهت کتابخانه های تابعه دانشگاه  عدم فضای کافی و مناسب 

  کمبود نیروی متخصص و کتابدار در کتابخانه مرکزی 

 کتابخانه های تابعه  در استفاده از نیروی غیر کتابدار 

  مالیکمبود اعتبار و منابع 

 کمبود امکانات جدید و استفاده از تجهیزات فرسوده 

  عدم سیستم ایمنی مناسب جهت حفاظت از منابع کتابخانه 



  عدم وجود سالن مطالعه های دائمی در کتابخانه ها 

  عدم دسترسی آسان مراجعین سطح شهر به دلیل موقعیت خاص کتابخانه 

 فرصت ها

  کتابخانه ها درکار  یتقاضابرای متخصص   انمتقاضیجذب  

  جهت ارائه خدمات متقابلکتابخانه های دانشگاهی همکاری با سایر 

  شده ارائه آموزشیع خدمات انوابا دانشجویان تحصیالت تکمیلی آشنا بودن    

 کتابخانه ها فیزیکی مناسب و امکان گسترش فضاهایهای وجود فضا 

  ظرفیت علمی و تحقیقاتی کافیافزایش 

  جهت استفاده از منابع الکترونیکیدانشجو آموزش امکان  

 

 تهدیدها

 

  به دلیل کمبود اعتبار و خرید منابع به  نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط یت تابععدم

 شکل افست

  دخالت مسئوالن در جذب نیرو کتابخانه ها 

 دخالت روساء و مدیران در فضای فیزیکی کتابخانه ها 

 حفظ و نگهداری منابع  عدم تعهد دانشجویان در 

 کمبود فضا و تجهیزات با توجه به افزایش رشته های آموزشی از طرف دانشگاه 

 

 


