
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی، شبکه پژوهش و کتابخانه مرکزی

 

 

 

 فرم ارزشیابی کتابخانه های تابعه دانشگاه
 

 

 

 تاریخ تکمیل        نام کتابخانه                             مسئول کتابخانه                    فرد تکمیل کننده             

 

 شاخص اطالع رسانی .1

 

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

شرح وظایف اعضای  سمت، نصب نام و نام خانوادگی، 1

 کتابخانه در محل دید

2   

   2 نصب تابلوی مقررات عمومی کتابخانه ها در کتابخانه 2

   2 کتابخانهنصب تابلوی منشور حقوق استفاده کنندگان در  3

   3 در معرض دید قرار دادن آیین نامه امانت 4

   3 دید قرار دادن آیین نامه جریمهدر معرض  5

   3 در معرض دید قرار دادن آیین نامه تسویه حساب 6

های موجود در پورتال در معرض دید قرار دادن فرایند  7

 کتابخانه مرکزی)مصوب شورای تخصصی کتابخانه(

3   

   3 معرض دید قرار دادن فرایند رزرو اینترنتی منابع در 8

   3 وجود راهنماهای متحدالشکل قفسه ها 10

گزارش به موقع مشکالت نرم افزار کاوش و پیگیری  12

 جهت حل مشکل

3   

مقررات  دستورالعمل ها، نگهداری کلیه فرایندها، 13

آیین نامه ها در زونکن و نگهداری در محل  کتابخانه،

 مناسب

2   

به ازای هر  تهیه بروشور اطالع رسانی جهت کاربران کتابخانه  14

 1بروشور 

امتیاز)استانداردهای 

بروشور رعایت 

 شود(

  



اطالع رسانی امور کتابخانه خود و کتابخانه دیجیتال به  15

کاربران)از طریق ایمیل، خبرنامه،شبکه 

 ...(اتوماسیون و تابلو اعالنات،اجتماعی،پیامک، 

10   

به ازای هر کارگاه  جهت دانشجویان مرتبط برگزاری کارگاههای آموزشی 16

 امتیاز  2

  

جهت اساتید  مرتبط برگزاری کارگاههای آموزشی 17

 هیئت علمی پزشکان و ...

به ازای هر کارگاه 

 امتیاز  3

  

و مقام مافوق  انجام کلیه امور محوله کتابخانه مرکزی  18

 اسرع وقتدر آن مرکز 

3   

  

 شاخص سازماندهی .2

 

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه  1

 امانت،وجین،جستجو،خدمات فنی و ...()اوشک

5   

در  )پایان نامه ،کتاب و ...( وجود نسخه های دیجیتالی منابع 2

 قاصدک

5   

   3 منابع در نرم افزار کاوشبه روز بودن واحد ثبت  3

   3 به روز بودن واحد آماده سازی 4

   3 اجرای دوره وجین بر اساس آیین نامه و ارائه مستندات آن  5

   3 مجموعه سازی) بر اساس فرایند مصوب شورای تخصصی( 6

   3 چینش منظم منابع در قفسه ها 7

 

 شاخص وب سایت کتابخانه .3

 

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

بر اساس چک لیست های  وب سایت کتابخانه بروزرسانی  1

 ارسالی از کتابخانه مرکزی

3   

   3 در وب سایت کتابخانهمرتبط وجود اسالید آموزشی  2

   1 وجود لینک به وب سایت کتابخانه مرکزی 3

   1 وجود لینک به پورتال دیجیتال دانشگاه 4

   1 به نرم افزار کاوشوجود لینک  5

   1 وجود لینک به قاصدک 6

   1 وجود راهنماههای مربوط به استفاده از نرم افزار کاوش 7



   1 وجود فریندهای مصوب شورای تخصصی 8

   1 وجود آیین نامه و مقررات مصوب شورای تخصصی 9

   1 وجود رزومه و شرح وظایف کتابداران کتابخانه 10

   1 اطالعات تماس با کتابخانهوجود  11

   1 وجود اطالعات ساعات کاری بخش های مختلف کتابخانه 12

   2 وجود بخش معرفی و تاریخچه کتابخانه 13

   3 وجود لینک پایگاههای اطالعاتی تخصصی آن مرکز  14

   1 وجود منوی تازه های کتاب  15

   2 وجود اخبار روزآمد کتابخانه خود و کتابخانه دیجیتال  16

 

 

 شاخص میزان رضایت   .4

  

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

   3 از کتابخانه مرکز پژوهشی معاون/رضایت مدیر 1

   3 از کتابخانه دانشگاه رضایت مدیر اطالع رسانی 2

با توجه به نظرات  رضایت ارباب رجوع از کتابخانه) 3

دریافت شده حضوری،تلفنی،وب سایت،شبکه های اجتماعی 

  و ...(

3   

  

 .مستندات ناقص بررسی نخواهند شد 

 .فرم های ارسالی بعد از زمان اعالم شده بررسی نخواهند شد 


