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استاندارد کتابخانههای بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

پیشگفتار
استاندارد «کتابخانههای بیمارستانی ایران -الزامات مدیریتی» در سال  1311در راستای اجرای ماموریتهای
پژوهش محور مدیریتهای منابع علمی و اطالعرسانی پزشکی دانشگگاههگای علگوم پزشگکی کشگور از سگوی
معاونت تحقیقات و فناوری و با ابالغ مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشگارات علمگی وزارت بهداشگت،
درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعنگوان مجگری ماموریگت کگالن منطقگه 12
کشور با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران ،علوم بهزیستی و توانبخشی ،مشهد ،ارومیگه و بابگل
محول گردید .تدوین استاندارد برای کتابخانههای بیمارستانی ایران بر اساس پژوهشهای صورت گرفته انجام
گرفت که حاصل تالش کارشناسان ،متخصصان و صاحبنظران حوزه کتابداری و اطالعرسانی پزشگکی اسگت.
تدوین استاندارد کتابخانههای بیمارستانی بر اساس استاندارد شمارۀ  5سازمان ملی استاندارد (اسگتانداردهای
ملی ایران -ساختار و شیوۀ نگارش) تدوین گردیده است و اقدامات الزم برای ثبت ایگن مجموعگه بگه عنگوان
استاندارد ملی کتابخانههای بیمارستانی انجام شده است.
نتایج پژوهشهایی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
 -1نشاطی ثانی ،صدیقه و همکاران ،استاندارد کتابخانههای بیمارستانی شهر تهران ،تهران .1313
 -2حقپرست ،عباس و همکاران ،استاندارد کتابخانههای بیمارستانی ایران ،تهران .1311

استاندارد کتابخانههای بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مقدمه
دستیابی به اطالعات روزآمد در حرفه پزشکی بسیار حائز اهمیت و استفاده از این اطالعات بهطور قابلتوجهی
بر تشخیص و پیشگیری از بیماریها و نیز تصمیمگیری در مورد رویکردهای درمانی تأثیرگذار است.
کتابخانههای بیمارستانی در انجام مهمترین مأموریت اصلی خود به بیمارستانها کمك میکنند
[ .]21این همکاری برای افزایش کیفیت مراقبت از بیماران و سطح سالمت آنها است .افزایش مستمر متون و
منابع علمی از یك سو و تنوع در نیازهای اطالعاتی افراد و متخصصان به علت فراوانی و تخصصی شدن
رشتههای علمی که همواره در حال تغییر هستند ،باعث شده است تا دسترسی به منابع علمی چالش اصلی
ارائه اطالعات در عصر حاضر باشد .در راستای پاسخگویی به این نیازها ،وجود کتابخانههای بیمارستانی به
عنوان مراکز متولی گردآوری و تسهیل دسترسی به منابع موردنیاز ضروری است .در سالهای اخیر شاهد
کاهش نیمهعمر 1اطالعات و نیز کاهش زمان دو برابر شدن 2حجم اطالعات هستیم .در یك بیمارستان،
معموالً عمدهترین فعالیت پزشکان ،درمان بیماران است ،این امر میتواند موجب مراجعه و درخواست
اطالعات و استفاده از متون علمی پزشکی باشد .دستیابی به اطالعات روزآمد در حرفه پزشکی بسیار مهم و
حیاتی است و استفاده از این اطالعات تأثیر بسزایی در کیفیت تشخیص ،پیشگیری و تصمیمگیری در روش-
های درمانی دارد .اسعدی شالی به نقل از هوگ 3در تحقیقات خود اشاره میکند که بیشترین نگرانی در
رشته پزشکی ،دسترسی بهموقع پزشکان به منابع اطالعاتی معتبر است[ ،]5زیرا تصمیمگیریهای پزشکی
تنها وابسته به اطالعات و دانش قبلی پزشکان نیست .در این راستا ،وجود کتابخانههای بیمارستانی جهت
گردآوری ،ذخیرهسازی و اشاعه اطالعات پزشکی در بیمارستانها ،حائز اهمیت است[ .]4کتابخانه بیمارستانی
به منظور حمایت از فعالیتهای درمانی ،آموزشی و پژوهشی رشتههای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی در
بیمارستانها موظف به تهیه اطالعات موردنیاز کاربران شامل پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان ،دستیاران،
دانشجویان و پژوهشگران و سایر کارکنان سازمان جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار است[ .]3با توجه به
اینکه کتابخانههای بیمارستانی همانند دیگر بخشها در علوم پزشکی دستخوش تغییر و تحول شدهاند،
بنابراین چالشهای آینده کتابخانههای بیمارستانی ایفای نقش کلیدی در فرآیند درمان و ارتقاء سالمت
عمومی است .به دنبال افزایش روزافزون حجم اطالعات ،تدوین استاندارد کتابخانههای بیمارستانی منجر به

1- Half Life
2- Doubling Time
3- Haug

ب
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بقای کتابخانهها و افزایش کیفیت خدمات آنها خواهد شد .استانداردها چهارچوب فعالیت کتابخانهها را به
وضوح روشن کرده و باعث میشوند تا اهداف کتابخانه برای مراجعین همچنین مدیران بیمارستانها مشخص
شود .در کشورهای بزرگی چون آمریکا ،استرالیا ،کانادا ،انگلیس و آلمان تدوین استاندارد برای کتابخانههای
بیمارستانی از سال  1152آغاز شده است .در طی این سالها استانداردهای موجود با توجه به انتظارات از
یك کتابخانه بیمارستانی و تغییرات خدمات کتابخانهها دستخوش تغییر شده و انتظارات از این کتابخانهها
باال رفته است [.]13
با توجه به اهمیت نقش کتابخانههای بیمارستانی در گردآوری اطالعات علمی تخصصی برای کگادر درمگان و
ارتقاء سطح علمی کاربران خود ،در سالهای اخیر بیش از پیش این کتابخانهها مورد توجگه قگرار گرفتگهانگد.
اولین کتابخانه بیمارستانی به صورت رسمی در سال  1332در بیمارستان امام خمینی تهران شگروع بگه کگار
کرد ] .]6اما با گذشت بیش از شگش دهگه از حضگور کتابخانگههگای بیمارسگتانی هنگوز تعریگف درسگتی از
کتابخانههای بیمارستانی و خدمات آنها وجود ندارد .بررسی کتابخانههای بیمارستانی ایگران و مقایسگه آن بگا
برخی از استانداردهای موجود بیانگر این واقعیت است که هیچگونه معیار با ضابطهای برای تأسیس کتابخانه-
های بیمارستانی و تمامی اجزای تشکیلدهنده آن وجگود نگدارد .کتابخانگههگای بیمارسگتانی بگا کمبودهگای
قابگگلتگگوجهی در حگگوزه نیگگروی انسگگانی و فضگگا مواجگگه هسگگتند[ . ]21همچنین دسترسی به فناوری
اطالعات و آموزشهای مرتبط با آن در کتابخانههای بیمارستانی بسیار ضروری است[ .]22از لحاظ نیگز اکرگر
قریب به اتفاق کتابخانهها فاقد بودجه اختصاصی میباشند .از این رو برای تهیه منابع روزآمگد دچگار مشگکل
میشوند با توجه به اعتباربخشی کتابخانههای بیمارستانی و نقش آن در ارتقاء کیفی کتابخانه و سازمان مادر
که بخصوص در سالهای اخیر اهمیگت ویگژهای در بگین مگدیران و مسگئولین بیمارسگتانهگا کتابخانگههگای
بیمارستانی پیدا کرده است وجود یك استاندارد مدون مخصگوص کتابخانگههگای بیمارسگتانی حگائز اهمیگت
است[ .]1بخش عمده ای از این مشکالت ،ناشگی از فقگدان اسگتاندارد مگدون و مناسگب بگرای کتابخانگههگای
بیمارستانی است .عدم وجود یك الگوی مناسب ملی برای راهبری یك کتابخانه بیمارستانی منجر شده اسگت
که این گروه از کتابخانهها از رسالت اصلی خود بسیار فاصله داشته باشند .لذا این استاندارد بگرای کتابخانگه-
های بیمارستانی ایران بر اساس پژوهشهای ملی و با در نظر گرفتن استانداردهای مرتبط ملی و بگینالمللگی
تدوین شده است.
این استاندارد نگاهی جامع به نیازهای کتابخانههای بیمارستانی در حوزههای رسالت و سازمان ،برنامهریگزی-
راهبردی ،مدیریت منگابع و مگدیریت خگدمات دارد .اسگتاندارد حاضگر ،نگهتنهگا در راهانگدازی کتابخانگههگای
ت
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بیمارستانی کارآمد و مؤثر خواهد بود بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی و اعتباربخشی کتابخانگههگای
بیمارستانی موجود و الگویی برای اصالح شرایط این کتابخانهها محسوب شود.

ث
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استاندارد کتابخانههای بیمارستانی ایران
الزامات مدیریتی

 1هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین الزامات مدیریتی برای راهاندازی و توسعه کتابخانههای بیمارسگتانی 1و
ارائه و بهبود خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی 2به کاربران و ذینفعان 3است.
این استاندارد در برگیرنده تمامی ابعاد مدیریتی کتابخانههای بیمارستانی شامل رسگالت و سگازمان ،برنامگه-
ریزی راهبردی ،مدیریت منابع و مدیریت خدمات است.
این استاندارد برای تمامی کتابخانههای بیمارستانی اعم از دولتی و خصوصی کاربرد دارد.
 2مراجع الزامی
در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهصورت الزامی به آنها ارجگاع دادهشگده اسگت.
بدین ترتیب ،آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میشوند.
درصورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع دادهشده باشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای
این استاندارد الزامآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار بگه آنهگا ارجگاع دادهشگده اسگت،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الزامآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in longterm care facilities (IFLA), International Federation of Library Associations and
Institutions IFLA Professional Reports, Nr. 61, 2000.

2-1

Standards for hospital libraries, Hospital Libraries Section Standards Committee (MLA
)special report), J Med Libr Assoc, 2007, 96(2

2-2

1- Hospital Libraries
2- Medical Information & Library Services
3- Stakeholders
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 3اصطالحات و تعاریف
در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر بکار میرود:
1-3
ارتباطات
communication

فرایندی که در آن اطالعات بین افراد یا سامانهها بهوسیله نظام اشتراکی از نمادها ،نشانهها یا رفتارهگا تبگادل
میشود.
] منبع[ http://smw‐rda.esc.rzg.mpg.de/index.php/communication :

2-3
ارزشیابی
appraisal

فرایند تعیین ارزش سوابق یا سایر مدارک با هدف مشخص کردن اقدامات تعیین تکلیف یا فراهم آوری یگا در
برخی موارد تعیین ارزش مالی آنها است.
3-3
استفاده از اطالعات
use of information

به کارگیری زیرساخت(ها) یا مشاوره با مدارک خگدمت (خگدمات) ،یگا منگابع پیشنهادشگده از سگوی سگازمان
اطالعات و مستندات است.

2
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4-3

اشاعه اطالعات
information dissemination

ارسال اطالعات به مخاطب خاص یا عام است.
یادآوری -همچنین به « ارتباطات» مراجعه شود.

5-3
اشاعه انتخابی اطالعات
اسدیآی
)selective dissemination of information (SDI

خدمات جاری آگاهیرسانی که با پروفایلهای (رخ نماهای) از پیش تعیینشده جستوجویِ کاربران اطالعاتی
مطابقت دارد.
6-3
اطالعات
information

دادههایی که پردازش و سازماندهیشده و به هم مرتبط میشوند تا معنی را به وجود آورند.
] منبع :زیربند  ،1-3استاندارد ملی ایران شماره  :2244سال[1311

7-3
اعالنات
signage

تابلوهای اعالنات برای جهتیابی کاربران در ساختمان است که مسیرِ محوطههای خدماتی را در ساختمان
نشان میدهد.
]منبع :زیربند  ،13-2استاندارد ملی ایران شماره :22152سال[1316
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8-3
امانت
loan

امانتدهی مستقیم یا تراکنش تحویل مدرک به یك کاربر برای مدت زمان محدود است.
یادآوری -مدرک میتواند بهکل غیر الکترونیکی ،مدرک الکترونیکی روی محمل فیزیکی [بگرای مرگال :سگیدیرام] یگا سگایر
افزارهها [برای مرال :خوانشگر کتاب الکترونیکی] یا انتشار مدارک الکترونیکی [برای مرال :کتابهای الکترونیکی] باشد.

9-3
امانت بینکتابخانهای
Inter-library loan

ارسال یك رکورد یا رسانه از یك نهاد دارنده به یك نهاد درخواستکننده با هدف در دسترس قرار دادن منابع
کتابخانهای برای سایر پژوهشگران و کاربران در بخشها و مکانهای دیگر است.
11-3
انتشارات
publication

پیام یا مدرکی که برای توزیع عمومی یا بهمنظور فروش و در چندین نسخه ارائه شده باشد.
یادآوری « -انتشارات» بهخودیخود ،به معنای رسیدن به گستره بالقوه از مخاطب نیست .گستره تأثیر انتشگارات بگه مگواردی
مانند تعداد نسخهها ،رسانه انتخابشده ،طولموج تعیینشده رادیو ،احتمال انتشار فقط در یك کشور و همچنین موانگع قگانونی،
اقتصادی ،و زبانشناختی و مانند آن بستگی دارد .نمونههایی از چنین عوامل محدودکننده عبارتند از فیلم یا کتاب ویراست به
تعداد چاپ اندکی از نسخهها( ،)3قیمت ،زبان انتخاب شده ،مجوزهای موردِنیاز جهت فعالیت در حوزه ،موجود بگودن ابزارهگای
رقمی و مانند آن.
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11-3
بازیابی اطالعات
information retrieval

اقدامات ،روشها و سازوکارهایی برای بازیابی اطالعات دربارۀ یك موضوع مشخص یا ارجاع به مدرک وابسته
از دادههای ذخیرهشده است.
]منبع :زیربند  ،21-2استاندارد ملی ایران شماره  :13131سال[1311

12-3
بازیابی مدرک
document retrieval

فرایند بازیابی مدارک مشخص از محل ذخیرهسازی <جایگذاری> است.
13-3
بیانیه مأموریت
mission statement

بیانیۀ تأییدشده از سوی مراجع ذیصالح که اهداف سازمان و انتخابهای آن در خدمات و توسعه محصول را
شکل میدهد.
]منبع :زیربند  ،33-3استاندارد ملی ایران شماره :1114سال[1311

14-3
پایگاه دادهها
database

مجموعهای از اطالعات ماشینخوان که به نحوی سازماندهی شده تا دسترسی ،مگدیریت و بگروز رسگانی آن،
آسان باشد.
] منبع :زیربند  ،22-2استاندارد ملی ایران  -ایزو ،شماره :1111سال[1312
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15-3
تاالر مطالعه
reading room

محل مطالعه به شکل اتاقهای مجزا و مشخص و پیش ذخیره شده برای استفاده از مدارک ،معموالً همراه بگا
مجموعه مرجع است.
یادآوری -همچنین به زیربند  ،61-2استاندارد ملی ایران شماره  :22152سگال1316؛ زیربنگد  ،2-1-4اسگتاندارد ملگی ایگران
شماره  :12126سال ،1311مراجعه شود.

16-3
تحلیل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنی
political, economic, social and technological analysis

یك بررسی اجمالی است از محیط کالنی که سازمان در آن فعالیت میکند و یك ابزار مفید برای درک محیط
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و فنآوری که سازمان در آن فعالیت میکند.
17-3
جامعۀ هدف
target population

کاربران حقیقی و بالقوه مناسبِ سازمان اطالعات و مستندات به عنوان هدف در یك خدمت ویژه یا به عنگوان
کاربران اصلی منابع ویژه است.
]منبع :زیربند  ،41-2استاندارد ملی ایران شماره  :1114سال ،1313تغییریافته[

18-3
حق نشر
copyright

حق انحصاری پدیدآوری اعطاشده به مالك اثر فکری برای بازتولید ،منتشر ،اجرا و/یا فروش اثر ،کگه روی هگر
رسانۀ ملموس به هر حالت ثابت است.
6
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]منبع :زیربند  ،3-632استاندارد [ISO /IEC 24165:2212
19-3
خدمات آگاهیرسانی جاری
current awareness service

خدمت یا مدرکی برای تدارک منظم اطالعات دربارۀ مدارک موجود موردِعالقه کاربران اطالعاتی است.
21-3
خطمشی مجموعه
collection policy

راهبردهای سازمان اطالعات و مستندات که باید برای استفادۀ مؤثر از منابع اختصاص دادهشده به مجموعگه-
سازی ،از آنها پیروی شود.
21-3
خدمت شبکه اجتماعی
social network service

سامانه ارتباطی الکترونیکی که طراحی شده است تا ایگن امکگان را بگرای کگاربران فگراهم آورد کگه پروفایگل
شخصی یا سازمانی ایجاد کنند و با هدف برقرار ارتباط ،مشارکت ،و/یا اشتراکگذاری محتوا با آنها ،بگا سگایر
افراد در تماس باشند.
[منبع :زیربند ،2-2-33 ،استاندارد  ،ISO 2111:2213تغییریافته]
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22-3
خدمت مرجع
reference service

خدمت مشاوره
consulting service

فراهم آوردن اطالعات شفاهی یا کتبی و کمك در پاسخ به تقاضای کاربر از سوی کارکنان سازمان اطالعات و
مستندات است.
]منبع :زیربند  ،2-2-21استاندارد  ،ISO 2111:2213تغییریافته[

23-3
دادهها
data

بازنمایی باز تفسیرپذیر از اطالعات به روش رسمی و مناسب برای ارتباطات ،تفسیر ،یا پردازش است.
[منبع :زیربند  ،2121212استاندارد ]ISO/IEC 2312:2215
24-3
دانش
knowledge

اطالعات نگهداری ،پردازش و تفسیر شده است.
25-3
دسترسپذیری
accessability

کاربردپذیری یك محصول ،خدمت ،محیط یا تسهیالت برای افراد با حیطۀ گستردهای از قابلیتها است.
[منبع :زیربند ،3-1استاندارد ]ISO/IEC TR 21156:2215
8
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26-3
دسترسی
access

حق ،فرصت ،ابزار یافتن ،یا بازیابی اطالعات است.
[منبع :زیربند  ،1-3استاندارد ملی ایران شماره  :12241-1سال]1315
27-3
دسترسی از دور
remote access

استفاده از منبع الکترونیکی ذخیرهشده روی کارساز از طریق شبکۀ رایانهای است.
[منبع :زیربند ،3-12استاندارد ]ISO/TS 21112:2221
28-3
دسترسی بسته
closed access

دسترسی به اطالعات ،مدارک یا خدمات اطالعاتی که بر اساس قوانین عمومی یا خصوصی ،محدود است.
29-3
ذخیرهسازی
preservation

<حفاظت و نگهداری> سنجه های حفاظت و نگهداری برای نگهداری از مدارک تحت شگرایط تعریگفشگده و
امکان بازیابی یا دسترسی به اطالعات موجود در آنها.

9
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31-3
ذینفعان
Stakeholders

ذینفع (ذیربط) سازمان ،افراد یا گروه اجتماعی یا سازمانی که تحت تأثیر اقدامات سازمان قرار میگیرند و یا
روی فعالیتهای سازمان تأثیر میگذارند.
31-3
راهبرد جستوجو
search strategy

شیوه کلیِ روشهای جستوجو که دارای حیطههایی از انتخابها برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی است.
32-3
ساعتهای دسترسی
access hours

ساعتها ،روزها یا مدتهای زمانی در سال که کاربران اطالعاتی میتواننگد از سگازمان اطالعگات و مسگتندات
استفاده کنند.
33-3
ساعتهای کار
opening hours

ساعتهایی که خدمات حضوری اصلیِ سازمان اطالعات و مستندات در اختیار کاربران اطالعاتی قرار دارد.
یادآوری -مرالهایی از خدمات فیزیکی اصلی عبارتند از :خدمت مرجع و خدمات امانت ،تاالر مطالعه.
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34-3
سامانه
system

ترکیبی از عناصر تعاملکننده که برای به دست آوردن یك یا چند هدف مشخص سازماندهی شده است.
35-3
سامانه اطالعاتی
information system

سامانه ارتباطی که امکان برقراری ارتباط و ایجاد بستر پردازش اطالعات را به وجود آورد.
یادآوری -همچنین به صفحه  14استاندارد  ، ISO/TR 1221:1111مراجعه شود.

36-3
سواد اطالعاتی
information literacy

توانایی تشخیص نیاز به اطالعات و شناسایی  ،بازیابی ،ارزشیابی و استفادۀ مؤثر از اطالعات است.
یادآوری  -1سواد به معنی توانایی خواندن و نوشتن با حداقل سطح صالحیت ،برای سواد اطالعگاتی ضگروری
است.
یادآوری -2سواد اطالعاتی ،مهارتهای استفاده از فناوری اطالعات برای دسترسی و بازیابی اطالعات را شامل میشود.

[منبع :زیربند  ،3-26استاندارد ]ISO 16431:2221
37-3
شواهد
evidence

مستندات یك تراکنش ،مانند شاهد آن تراکنش که بخشی از فرایند معمگولی کسگبوکگار بگوده و عگالوه بگر
نقضناپذیری آن ،کامل نیز هست.
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یادآوری -محدود به معنای قانونی عبارت نمیشود.

38-3
فراهمآوردن اطالعات
consulting service

فراهمآوردن اطالعات شفاهی یا کتبی و کمك در پاسخ به تقاضای کاربر از سوی کارکنان سازمان اطالعات و
مستندات است.
39-3
فراهمآوری
acquisition

عملیات ایجاد ،گسترش یا روزآمدسازی موجودیهای سازمان اطالعات و مستندات است.
41-3
فهرست همگانی برخط
اوپاک
online public access catalogue
OPAC

فهرست رایانهای از موجودیهای یك سازمان اطالعات و مستندات که کاربر اطالعات میتواند بهطور مستقیم
از طریق پایانه منازل یا ارتباط شبکهای از راه دور ،به آن رجوع کند.
41-3
قفسه
shelf

قطعه نازک و مسطحی از مادۀ محکمی که بهصورت افقی و قائم بر راست یك چارچوب یا دیوار قرار داده شده
است تا مجلدها و رسانههای مشابه را نگهداری کند.
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[منبع :زیربند  ،16-2استاندارد ملی ایران شماره  :22152سال ،1316تغییریافته]
42-3
کابین مطالعه
study cabin

فضای کاری برای کاربران اطالعاتی در محوطه مطالعه که کامالً بسته است.

43-3
کاربر بالقوه
potential user

فردِ متعلق به جمعیتِ سازمان اطالعات و مستندات است که باید به او خدمترسانی شود.
[منبع :زیربند  ،3441استاندارد  ،ISO 16439:2014تغییریافته]
44-3
کاربر نهایی
end user

کاربر اطالعاتی که از نتایج نهایی جستوجوهای ویژه که از خدمات اطالعاتی انجامشده استفاده میکند تا
نیازهای اطالعاتی را برآورده سازد.
یادآوری -کاربر نهایی لزوماً از سامانۀ اطالعاتی فیزیکی ،استفاده نمیکند.

45-3
کتابخانه تخصصی
special library

کتابخانۀ مستقلی که یك رشته یا حوزۀ خاصی از دانش یا عالئق منطقهای ویژه را پوشش میدهد.
[منبع :زیربند  ،12-1-2استاندارد ]ISO 2789: 2013
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46-3

کتابخانه دیجیتال (کتابخانه الکترونیکی)

electronic library

کتابخانهای که خدمات مرتبط با منابع رقمی را ارائه میدهد یا جنبههایی از خدمات کتابخانه که دارای
مؤلفۀ رقمی بزرگی است.
47-3
کتابخانه مرکزی
central library

<خدمات کتابخانهای>کتابخانهای که خدمات مشخصی به سایر کتابخانههای منطقه یا سازمان ارائه میدهد.
48-3
کتابدار بالینی
clinical librarian

کتابداری است که دانش پزشکی و مهارت جستجوی اطالعات را در انواع محملها دارد و آن را در اختیار
پزشکان ،کادر درمانی و بالینی میگذارد و بدین ترتیب ارتباط ایشان را با منابع روزآمد برقرار نگه میدارد.
49-3
کتابداری بالینی
clinical librarianship

جنبهای از کتابداری پزشکی است که در آن کتابدار به پرسشهای کارکنان در بخشهای بهداشتی و درمانی،
بیماران و خانواده آنها ،و مدیران بیمارستان یا درمانگاه پاسخ میدهد.
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51-3
گروههای بحث
focus Groups

یکی از روشهای گردآوری دادهها در طرحهای آمیخته و کیفی گروههای کگانونی اسگت.گروههای کانونی،
جلسات بحث سازماندهی شده هستند ،یك گروه افراد که بتوان به نظر آنان به عنوان کانون بحث موضوعی
متمرکز شد ،انتخاب میشوند .سپس از طریق مصاحبه گروهی ،این افراد نظرها و تجربههای خود را بازنمایی
مگیکنند .گروههای کانونی بیشتر برای گردآوری اطالعات از افراد غیرمتخصص طراحی میشوند.
51-3
مجله الکترونیکی
electronic journal
e-journal

مدرک رقمی پیایندی دارای مجوز یا بدون مجوز است که دارای متن قابلجستوجو است و میتوان آن را با
نشر پیایندی چاپی مقایسه کرد.
یادآوری -استفاده از مجالت الکترونیکی ،در بسیاری موارد ،با افزاره و/یا خوانشگر خاص یا نرمافزار مشاهدهکننده بستگی دارد.

52-3
مدرک
document

اطالعات ضبطشده یا شیء مادی که میتوان آن را بهعنوان یك واحد در فرایند مستندسازی تلقی کرد.
53-3
مدیریت مجموعه
collection management

برنامهریزی و اجرای عملیات موردِنیاز برای پیادهسازیِ خطمشی مجموعه است.
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54-3
مرجع مجازی
virtual reference

خدمات مرجع از راه دور با استفاده از رایانه است که متخصصان اطالعات و مستندسازی به کاربرانی ارائه
میدهند که نمیتوانند بهصورت حضوری مراجعه کنند یا نمیخواهند ارتباط رو در رو داشته باشند.
55-3
منابع اطالعاتی
information resources

دارایی ،سابقه <مجموعه داده> ،مدرک ،یا فقره ،چه به شکل فیزیکی چه به شکل رقمی که به دانش انسان
کمك میکند.
56-3
منبع چندرسانهای
multimedia resource

منبعی است که شامل دو یا چند رسانه متفاوت با شکلهای مختلف از یك رسانه بوده که هیچیك از آنها
دارای اهمیت عمده نیستند.
[منبع :نسخه تلفیقی  ، ISBD2211پیوست ]E
یادآوری -معموالً منبع چندرسانهای بهعنوان یك واحد استفاده میشود.
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57-3
میز امانت
میز توزیع
loan desk
circulation desk

محوطهای از سازمان اطالعات و مستندات است که در آن کارکنان امانات و سازوکارهای مرتبط با امانت را
اداره میکنند.
58-3
نشریه علمی
scientific journal

مجله تخصصی است که به مباحث علمی اختصاص دارد و وارد جزئیات رسالههای علوم ،موضگوعات علمگی و
خوانش موجود در این مسائل میشود.
59-3
نظام ردهبندی
classifications system

فرانمای مفاهیم و ترکیبات پیشهمارایشدۀ مفاهیم که با طبقهبندی ،تنظیم شدهاند.
یادآوری -طرح طبقهبندی ،نمایه را نیز شامل میشود.
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61-3
نیاز اطالعاتی
information need

نیاز به اطالعات عینی
objective information need

نیاز به آن دسته از اطالعات که بدون آن ،انجام تکلیف یا عمل به کاری کامل نخواهد شد.
یادآوری -همچنین به زیربند  ،2-31استاندارد  ISO/IEC 27000: 2016مراجعه شود.

61-3
تقاضای اطالعاتی
information demand

نیاز به اطالعات انگاشتی
subjective information need

تمایل درونی در دستیابی به اطالعاتی است که توسط افراد برای انجام تکلیف یا عمل به کاری احساس
میشود.
62-3
وجین کردن
weeding

عمل حذفِ مدارک منفرد از مجموعه<گردآوری> یا درهمکرد بر اساس معیارهای پیش از چاپ است.
یادآوری -ممکن است این معیارها مواردی همچون نبود ارزش ثانویه ،رواج نداشتن ،شرایط فیزیکی و نظایر آن را شامل شود.

 4رسالت و سازمان
 1-4کلیات

کتابخانه بیمارستان مکانیست شامل منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیك که برای ارئه خدمت به کاربران
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تخصصی در راستای ارتقاء مراقبت از بیمار و سطح سالمت راه اندازی شده است .خدمات کتابخانه و اطالع-
رسانی پزشکی توسط کتابدار متخصص با استفاده از فناوریهای نوین برای ارتقاء سطح مراقبت از بیماران
ارائه میگردد .کتابخانه بیمارستان مطابق با رسالت و شرح وظایف سازمانی ابالغشده از سوی سازمان مادر،
مأموریت دارد تا کاربران و نیازهای آنها را شناسایی نموده و بر اساس آن خدمات موردنیاز را فراهم سازد.
مدیریت کتابخانه چشمانداز ،خطمشی و فرایندهای1مرتبط با خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی را برای
کارکنان کتابخانه ،کاربران و ذینفعان تبیین نموده و آن را بهصورت یك بیانیه مکتوب به اطالع آنها می-
رساند.
کتابخانه بیمارستان مأموریت دارد تا خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی را در راستای ارتقاء سطح
مراقبت از بیمار و تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران با استفاده از فناوریهای نوین فراهم نماید .کتابخانه با ارائه
خدمات اطالعاتی بروز ،نیاز به اطالعات مبتنی بر شواهد پزشکی 2کاربران خود را به طور کارآمد و مؤثر
پاسخگو است.
کتابخانه بیمارستان جزئی از ساختار سازمان مادر است و تمامی مسئولیتها ،شرح وظایف و ارائه خدمات آن
مطابق آییننامهها و بخشنامهها انجام میشود .این ساختار سازمانی به مدیریت کتابخانه و مدیران بیمارستان
اجازه تعامل و فعالیت در چارچوب دستورالعملها و مقررات سازمانی را میدهد.
 2-4هدف

رسالت کتابخانه بیمارستان و خدمات اطالعرسانی پزشکی ،تأمین و دسترسپذیری منابع اطالعات بالینی
روزآمد برای کاربران شامل پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان ،دانشجویان و پژوهشگران جهت ارتقاء کیفیت
مراقبت از بیمار است .بخشی از خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی در راستای تأمین نیاز اطالعاتی
بیماران و خانوادههای آنها ارائه میشود .اهداف کتابخانه بیمارستان بر اساس رسالت ،3چشمانداز 4و برنامه
راهبردی برای بازه زمانی سه تا پنج سال آینده ،تعیین میشوند .این اهداف بر مبنای چشمانداز ارائه خدمات
کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی توسعه مییابند .الزم است اهداف با توجه به پیشبینی توسعه کتابخانه
بیمارستان با در اختیار داشتن امکانات موجود پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

1- Policies & Procedures
2- Evidence-based Medicine Information
3- Mission
4- Vision
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 3-4رسالت

کتابخانه بیمارستان مطابق با رسالت سازمان مادر مأموریت دارد تا نسبت به فراهمسازی خدمات کتابخانگه و
اطالعرسانی پزشکی برای کاربران اقدام نماید .خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی باید بتواند بهطور مؤثر
و کارآمد نیازهای اطالعاتی کاربران خود را پاسخگو باشد .این خگدمات زمینگه و تمهیگدات الزم بگرای تهیگه،
ذخیره و اشاعه اطالعات علمی موردنیاز کاربران را فراهم میآورد تا بدینوسیله موجبات ارتقاء سطح مراقبگت
از بیمار و سالمت جامعه فراهم گردد.
 1-3-4بیانیه

بیانیه رسالت کتابخانه بیمارستان بهصورت مکتوب و شفاف اهداف ،چشمانداز و خگدمات کتابخانگه و اطگالع-
رسانی پزشکی را به کاربران و ذینفعان اطالعرسانی میکند .این بیانیه شامل معیارهای الزامی زیر است:
الف -بیانیه رسالت بیانگر اهداف کالن و چشمانداز سازمان مادر است؛
ب -بیانیه رسالت با همکاری سازمان مادر ،مدیریت کتابخانه ،مدیران بیمارستان ،کتابداران و سایر کارکنگان
و ذینفعان تدوین میشود؛
پ -بیانیه رسالت بیانگر نیازهای کاربران است.
 4-4سازمان

کتابخانه بیمارستان مطابق ساختار تشکیالتی بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی تحت
پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی و خصوصی دارای تشکیالت مشخص و مستقل
از نظر مدیریت ،نیروی انسانی ،منابع مالی ،ارائه خدمات و فضای فیزیکی است .مدیریت کتابخانه بهطور
مستقیم به مدیران بیمارستان و سازمان مادر حسب نیاز و یا بر اساس اعتباربخشی 1و ارزیابی سالیانه گزارش
میدهد .کتابخانه بیمارستان دارای خدمات منحصر به فرد و تخصصی است ،که در زمینه ارائه خدمات
کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی به کاربران خود پاسخگو است .همچنین نیازهای اطالعاتی و آموزشی بیماران
و خانواده آنها را فراهم مینماید.

1- Accreditation
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 1-4-4ساختار سازمانی

ساختار سازمانی ،نقش کتابخانه بیمارستان بهعنوان ارائهکننده خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی درون
سازمان را تبیین مینماید .در این ساختار مطابق با سازمان مادر ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها ،مسئولیتها،
خطمشیها و وظایف در خصوص خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی مشخص میگردد .همچنین
مدیریت و کارکنان کتابخانه را در خصوص نحوه عملکرد ،گزارشدهی ،رعایت سلسله مراتب  ،تعامل و ارتباط
رسمی میان کاربران و سایر کارکنان آگاه مینماید .ساختار سازمانی بهطور شفاف در دسترس کتابداران،
کارکنان کتابخانه و کاربران قرار میگیرد .ساختار سازمانی شامل معیارهای الزامی زیر است:
الف -کتابخانه بیمارستان بهعنوان یك واحد مستقل و مجزا در بیمارستان عمل مینماید؛
ب -مدیریت و کارکنان کتابخانه سلسله مراتب اداری و اصول گزارشدهی را رعایت مینمایند؛
پ -تدوین یك طرح سازمانی جاری که بیانگر روابط و تعامل درون و برونسازمانی ،وظایف و مسئولیتها
است ،برای ارائه خدمات مؤثر و کارآمد ضروری است؛
ت -ساختار سازمانی بهطور منظم بر حسب ضرورت و با توجه به نیاز کاربران مورد بازبینی قرار میگیرد.
 2-4-4خطمشیها و فرایندها

کتابخانه بیمارستان دارای مجموعهای از خطمشیها و فرایندهای شفاف بر اساس خطمشی و فرایند جاری
سازمان مادر است .عملکرد خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی در همه جنبهها مستند گردیده و در
دسترس کاربران و ذینفعان قرار میگیرد .این خطمشی و فرایندها شامل موارد زیر است:
 دسترسی به خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی؛ دسترسی به منابع چاپی و غیرچاپی؛ دسترسی به خدمات فناوری اطالعات و سامانهها؛ مجموعهسازی و سازماندهی منابع چاپی و غیر چاپی؛ گردش منابع  /امانت؛ -رعایت حق مؤلف؛
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 امانت بین کتابخانهای؛ خدمات مرجع؛ خدمات مرجع مجازی؛ آموزش کاربران و کارکنان کتابخانه؛ امور اجرایی و اداری. 3-4-4مسئولیتهای حرفهای و حقوقی

مسئولیتها و فعالیتهای کاری مدیریت و کارکنان کتابخانه مطابق با آییننامهها ،بخشنامهها و دستورالعمل-
های حرفهای و استانداردهای موجود از سوی سازمان مادر تعیین و ابالغ میگردد .کارکنان کتابخانه از
مسئولیتها و وظایف قانونی و حرفهای خود آگاهی دارند و به آن وفادار هستند.
 4-4-4همکاری سازمانی

کارکنان کتابخانه در برنامهریزی و توسعه خدمات کتابخانه جهت رفع نیازهای مبتنی بر دانش و شواهد و نیز
باال بردن دانش کاربران و بهطورکلی توسعه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی مشارکت مینمایند.
همکاریهای سازمانی شامل موارد زیر میشود:
الف -کارکنان کتابخانه بهطور مستقیم در برنامهریزی و تصمیمگیری برای تأمین نیازهای مبتنی بر دانش
و شواهد کاربران مشارکت مینمایند؛
ب -کارکنان کتابخانه در برنامهریزی و مدیریت اطالعات و فناوری با عضویت فعال در کمیتهها و کارگروه-
ها مشارکت مینمایند.
 5برنامهریزی راهبردی
 1-5کلیات

برنامهریزی راهبردی فرایندی ساختاریافته ،به منظور اجرای خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی است.
اطالعات موردنیاز برای برنامه راهبردی از طریق شناسایی کاربران ،ارزیابی و تحلیل نیازهای آنها ،ارزیابی
محیط داخلی و خارجی کتابخانه و تجزیه و تحلیل روندهای مربوطه تأمین میشود .این برنامه به شناسایی و
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توصیف راهبردهایی میپردازد که منابع انسانی ،مالی ،فنی و فیزیکی موردنیاز برای پاسخگویی به نیازهای
کنونی و آینده ،جهت رسیدن به بهترین خدمات برای کاربران را شناسایی ،گردآوری و اولویتبندی میکنند .
برنامه راهبردی به منظور توسعه مطلوب خدمات آیندهی کتابخانه ،راهبردهای مؤثری تعیین میکند،
بهگونهای که بازتابی از اهداف ،وظایف و به طور کلی نوآوریهای سازمانی باشند .مدلهای برنامهریزی
راهبردی بسیاری وجود دارد ،کتابخانه باید با رویکرد سازمان مادر خود راهبری شود.
 2-5هدف

هدف کلی تدوین برنامه راهبردی شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدهای درون
و برون سازمانی ،بهبود و توسعه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی است .هدف برنامه راهبردی ارائه
خدمات به کاربران و ذینفعان بر اساس رسالت و چشمانداز سازمان مادر است .در تدوین اهداف برنامه
راهبردی موارد توصیهشده به شرح زیر است:
الف -شناسایی ذینفعان 1و نیازهای آنها؛
ب -تجزیه و تحلیل راهبردی برای شناسایی مسائل مهم در جهت موفقیت کتابخانه و خدمات اطالعاتی؛
پ -تعیین چشماندازها و مأموریتها؛
ت -تعیین اهداف کلی و اهداف عینی؛
ث -تدوین یك برنامه عملیاتی؛
ج -منابع انسانی ،مالی ،فیزیکی و فناوری؛
چ -بهبود کیفیت خدمات؛
ح -پیشبینی تغییرات محیطی و فناوری؛
خ -نظارت و ارزیابی.
خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی اهداف کلی کلیدی و اهداف عینی (عملیاتی) قابل اندازهگیری برای
بازه زمانی معین دارد.

1- Stackholders
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 1-2-5اهداف کلی

اهداف کلی عباراتی گسترده ،ماندگار ،کیفی و قابلسنجش هستند که آن چه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی
پزشکی امیدوار است طی سه الی پنج سال آینده به آن دست پیدا کند را توصیف میکند.
اهداف کلی بر مبنای چشمانداز تدوین میشود ،به ویژه بر مبنای دستاوردهایی که انتظار میرود در صورت
تحقق چشمانداز ،حاصل شوند.
تعداد اهدافی که میتوانند بدست آیند معموالً بر اساس منابع موجود محدود میشوند و در نتیجه تعداد این
اهداف کلی باید واقعگرایانه باشد .اهداف کلی باید بهگونهای تعریف شوند که چارچوبی منطقی برای تنظیم
راهبردها ،برنامههای عملیاتی و شاخصهای عملکرد فراهم شود .استفاده از نتایج تحلیل محیط داخلی و
خارجی ،به ویژه نتایج تحلیل «قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،تهدیدها» این فرایند را تغذیه(تقویت) میکند.
 2-2-5اهداف عملیاتی

اهداف عملیاتی عباراتی خاص و قابلسنجش هستند که نشان میدهند چگونه خدمات کتابخانه و
اطالعرسانی پزشکی به اهداف کلی خود دست مییابد .در اهداف عملیاتی مسائل مهم شناسایی شده در
مرحلۀ تجزیه و تحلیل راهبردی حل و فصل میشود.
اهداف عملیاتی واقعگرایانه بوده ،مستقیماً به هدف اصلی خود مرتبط هستند ،معموالً به شکل مصدر بیان
میشوند ،تا جایی که امکان داشته باشد کمی بوده و شامل یك نتیجۀ خاص هستند که دستیابی به آن
دنبال میشود.
 3-5تدوین و زمانبندی

برنامهریزی راهبردی برای سه الی پنج سال زیر نظر شورای سیاستگذاری و تخصصی سازمان مادر با
همکاری ذینفعان تدوین میشود .در تدوین این برنامه ارزیابی نیازهای آتی کاربران مورد توجه قرار میگیرد.
برنامه راهبردی سندی جاری است در حالی که عمر معمول یك برنامه راهبردی سه الی پنج سال است ،در
صورت تغییرات قابلتوجه ،به طور مرال ادغام یا توسعه مجدد کتابخانه و خدمات اطالعرسانی پزشکی یا
تغییر در سطوح سازمانی ،ممکن است الزم باشد که برنامه راهبردی جاری ،زودتر از زمان از پیش تعیین
شده متوقف شده و یك برنامه جدید تدوین شود.
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برنامه راهبردی با مشورت مدیران ،کارکنان کتابخانه ،کاربران و دیگر گروههای ذینفع در صورت لزوم تهیه
میشود .فرایندهای مشورتی ممکن است شامل جلسات انفرادی ،گروههای بحث 1و نظرسنجیها باشد.
کتابخانه باید سوابق افراد شرکتکننده ،صورتجلسات ،نتایج حاصل از گروههای بحث /نظرسنجیها را
نگهداری کند.
 4-5کاربران و ذینفعان

کتابخانه در بیانیهای مکتوب گروههای مختلف کاربران و ذینفعان را شناسایی میکند .این بیانیه به کارکنان
و کاربران کتابخانه ابالغ شده و به طور منظم بررسی میشود .بنابراین هر گروه یا شخصی که بتواند بر
دستاوردهای کتابخانه و خدمات اطالعرسانی تأثیر بگذارد یا تحت تأثیر آن قرار بگیرد ،بهعنوان ذینفع
محسوب میشود .در کتابخانه بیمارستان پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان ،بیماران و خانواده آنها ،دستیاران،
دانشجویان و سایر کارکنان به عنوان کاربران بالقوه کتابخانه محسوب میشوند.
 5-5نیازهای کاربران

خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی برنامه راهبردی مکتوب دارد؛ که به طور منظم اطالعات موردنیاز
کاربران و ذینفعان را تشخیص ،ارزیابی ،تجزیه و تحلیل میکند ،تا در نتیجه منابع و خدمات مؤثری را
متناسب با نیازهای آنان فراهم کند و کیفیت خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی توسعه پیدا کند.
 1-5-5تشخیص ،ارزیابی ،تجزیه و تحلیل نیازهای کاربران

روشهایی که برای تشخیص ،ارزیابی ،تجزیه و تحلیل نیازهای کاربران استفاده میشوند شامل موارد ذیل
میباشند ولی محدود به این موارد نیستند:
الف -گروههای بحث؛
ب -بررسیها یا نظرسنجی؛
پ -جمعآوری اطالعات و تحلیل آماری؛
ت -بودجه؛
ث -برنامههای راهبردی سنوات گذشته؛

1- Focus Groups
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ج -مشورت با کارکنان ارشد و دیگر نمایندگان کاربران؛
چ -مستندات.
 2-5-5تحلیل نیازهای کاربران

معیارهای تحلیل نیازهای کاربران شامل موارد زیر است ولی محدود به این موارد نیست:
الف -نتایج ارزیابی نیازهای کاربران؛
ب -ابزارهای کمی ،برای مرال آمار ،شاخصهای عملکردی و غیره؛
پ -ابزارهای کیفی مانند مشورتها و رایزنیهای با کاربران ،بازخوردها و غیره.
 6-5تجزیه و تحلیل برنامه راهبردی

در خصوص خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی تجزیه و تحلیل راهبردی انجام میشود؛ تا نقاط قوت و
ضعف کتابخانه در برابر نیازهای کاربران و رویهها ،شناسایی و تحلیل شود .به طور معمول ارزیابیهای مختلف
برای بیان ویژگیهای خدمات کتابخانه ،اطالعرسانی پزشکی و سازمان مادر شامل موارد زیر است:
الف -تجزیه و تحلیل ذینفعان؛
کاربران اصلی و کلیدی کتابخانه و خدمات اطالعرسانی ،روابط بین ذینفعان مختلف ،انتظارات از خدمات،
نیازهای آتی را در بر میگیرد.
ب -ارزیابیهای بیرونی؛
تغییرات محیط خارجی ،فرصتها و تهدیدهایی که در بیرون ،کتابخانه و سازمان مادر با آن روبرو هستند.
موارد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و جمعیت شناختی ،تکنولوژیکی و رقابتی از جمله عوامل خارجی هستند
که تأثیرات عمدهای بر سازمانها دارند.
پ -ارزیابیهای داخلی؛
شامل بررسی محصوالت و خدمات فراهم شده ،عملکردها و فرایندهای خدماتی و نحوه ارتباط آنها با
یکدیگر ،محدودیت منابع ،استفاده از فناوری ،بودجه ،کارمندان ،ساختار و مدیریت ،امکانات و غیره است.
ت -ارزیابی فرضیات؛
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فرضیات در مورد محیطی که کتابخانه و خدمات اطالعرسانی در آن در سه الی پنج سال آینده فعالیت
خواهد کرد.
ابزارهای کلیدی برای تجزیه و تحلیل کتابخانه و خدمات اطالعرسانی ،شامل موارد زیر است:
الف-آنالیز ( :1PESTسیاسی ،اقتصادی ،جامعهشناختی ،فناورانه) تحلیل خارجی؛
ب -آنالیز ( :2SWOTبررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای کتابخانه) تحلیل داخلی؛
پ -بازرسی امکانات.
مجموعه اطالعات گردآوری شده با استفاده از روشهای فوق ،بهمنظور شناسایی و اولویت بندی مجموعهای
از موضوعات کلیدی راهبردی یا مهم برای موفقیت خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرند.
 7-5چشمانداز

چشمانداز خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی باید کوتاه ،موجز و الهامبخش از چیزی باشد که کتابخانه
میخواهد در آینده به آن برسد .چشمانداز بر توسعه خدمات و برنامههای آینده بر حسب تغییرات نیازها و
محیط تمرکز دارد .در تدوین چشمانداز به موارد زیر توجه میشود:
الف -در چارچوب سازمان و زمان بگنجد؛
ب -استاندارد جاهطلبانهای از برتریها و شایستگیها وضع کند؛
پ -مسیر و مقصد را روشن سازد (آیندهنگری)؛
ت -راهبرد را به حرکت درآورد؛
ث -بر خدمات و فناوری تأکید داشته باشد؛
ج -روشن و قابلفهم باشد؛

1- Political, Economic, Social and Technological analysis
)2- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT
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چ -همکاری و تعاون را میسر سازد؛
ح -پیش از بیانیه مأموریت قرار گیرد تا هدف نهایی کتابخانه را ترسیم کند.
 8-5مأموریت

مأموریت برنامهای عملگرا و واقعی است؛ که هدف و فلسفه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی را بیان
میکند .در تدوین مأموریت به موارد زیر توجه میشود:
الف -بیانیه مأموریت چشمانداز کتابخانه و خدمات اطالعرسانی را به طور واضح مشخص کند؛
ب -مأموریت در همکاری با مدیریت کتابخانه ،کارکنان و کاربران تدوین میشود و توسعه مییابد؛
پ -مأموریت در ارتباط با تمامی کارکنان کتابخانه و کاربران است و به طور منظم بررسی میشود؛
ت -مأموریت دربرگیرنده نیازهای کاربران است.
چشمانداز و مأموریت کتابخانه باید مطابق با اهداف سازمان مادر باشد و بر اساس ارزیابیهای دقیگق و بگا در
نظر گرفتن نیازهای جاری و پیشبینیشده سازمانی کگه در فراینگد تحلیگل نشگان داده مگیشگوند توسگعه و
بازنگری شود.
 9-5برنامه عملیاتی

اهداف عملیاتی در برنامه راهبردی توسط یك یا چند اقدام یا وظیفه پشتیبانی میشوند .این برنامه بگه طگور
سالیانه توسعه پیدا میکند و با بودجه کتابخانه و خدمات اطالعرسانی مرتبط است.
برنامه عملیاتی همچنین به عنوان برنامه اجرایی ،برنامه تجاری ،برنامه عملکردی یا برنامگه سگالیانه شگناخته
شده است.
برنامه عملیاتی باید مشخص کند که:
الف -چه کسی مسئول اجرای کلی برنامه است؟
ب -چه کسی مسئول دستیابی به هر هدف کلی و هدف عملیاتی است؟
پ -چه کسی مسئول کنترل اجرای برنامه است و بر اساس نتایج قادر به تصمیمگیری است؟
ت -چگونه اجرای برنامه و ارزیابی آن گزارش میشود و گزارش به چه شخصی ارائه میشود؟
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هر یك از اهداف عملیاتی باید توسط یك یا چند اقدام یا وظیفه پشتیبانی شوند برنامۀ عملیگاتی هگر یگك از
این اقدامات یا وظایف را تشریح کرده و مشخص میکند:
الف -چه کسی مسئول اجرای وظیفه محوله است؟
ب -در چه مدت زمانی وظیفه تعیین شده باید انجام شود؟
پ -منابع موردنیاز برای اجرای وظیفه محوله چیست؟
ت -شاخصهای اصلی عملکرد ( 1)KPIsکه به تنهایی یا در ترکیب با دیگر شاخصهگای عملکگرد اسگتفاده
میشوند ،نشاندهنده پیشرفت این شاخص ها در راستای تحقگق یگا عگدم تحقگق اهگداف عملیگاتی هسگتند.
خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی هر ساله برنامه عملیاتی خود را توسعه میدهد.
 11-5نظارت و ارزیابی

فرایند نظارت و ارزیابی ساختاریافته در راسگتای سگنجش پیشگرفت و موفقیگت برنامگه راهبگردی و اقگدامات
اصالحی بنا بر ضرورت اتخاذ میگردد .نظارت و ارزیابی مؤلفهای ضروری در برنامگه راهبگردی اسگت .تگدوین
شاخصهای اصلی عملکرد به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد ،بخش مهمی از برنامهریزی
راهبردی است.
انجام وظایفی که در برنامه عملیاتی مشخص شده است به طور منظم باید کنترل شوند( .برای مرال بگه طگور
ماهیانه)
نظارت شامل ارزیابی شاخصها در بازه زمانی مشخص ،اصالح در صورت لزوم و تخصیص وظایف است.
با داشتن نظارت مناسب در کنار معیارهای ارزیابی خوب ،برنامۀ عملیاتی به برنامگۀ بهبگود کیفیگت خگدمات
کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی تبدیل خواهد شد زیگرا از چرخگه بهبگود مگداوم «طراحگی ،انجگام ،بررسگی و
اقدام» 2پیروی میکند.
هنگامیکه تمام اهداف عملیاتی در راستای حمایت از هدف اصگلی حاصگل شگدند؛ هگدف اصگلی بایگد مگورد
بررسی همهجانبه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که واقعاً تحققیافته اسگت .در غیگر ایگن صگورت اهگداف
عملیاتی دیگری تعریف شده و یا خود هدف اصلی موردبازنگری قرار گیرد.
)1- Key Performance Indicators (KPIs
2- Plan–do–check–act or plan–do–check–adjust
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تغییرات مرتبط در محیط داخلی و خارجی خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی باید به طور فصلی ،شش
ماهه یا سالیانه بررسی شوند .تغییرات اساسی در محیط در تغییر اولویتهگا مگنعکس مگیشگود و بگه همگین
ترتیب اهداف اصلی و اهداف عملیاتی جدید بر این اساس تدوین میشوند.
هنگامیکه اصالحات قابلتوجهی در برنامه راهبردی و یا برنامه عملیاتی انجام شد مستندات برنامهریزی باید
بروزرسانی شوند تا بتوانند این تغییرات را منعکس کنند .در این مرحله کنترل نسخه باید انجام شود و تمامی
نسخههای قبلی برنامه باید حفظ شوند.
 6مدیریت منابع
 1-6کلیات

یکی از الزامات دسترسی آسان ،بهموقع و مبتنی بر دانش به خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی کتابخانه
بیمارستان داشتن منابع انسانی ،فیزیکی ،اطالعاتی ،فناوری و مالی است .رئیس کتابخانه بیمارستان با مشورت
با کاربران ،کتابداران و کارکنان کتابخانه ،مدیران بیمارستان و سازمان مگادر نسگبت بگه نیازسگنجی و توسگعه
مستمر برای تأمین منابع موردنیاز در جهت ارائه خدمات مؤثر و کارآمد کتابخانه اقگدام مگینمایگد .کتابخانگه
بیمارستان بر اساس دستورالعملها و شیوهنامههای مالی از سوی مدیریت بیمارستان و سگازمان مگادر ،دارای
منابع مالی مستقل و جداگانه در تأمین منابع فوقالذکراست.
 2-6هدف

هدف از تأمین منابع موردنیاز خدمات کتابخانه بیمارستان ارائه مگؤثر ،روزآمگد و مبتنگی بگر دانگش و توسگعه
خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی است .تأمین منابع بروز ،باکیفیت و واجد شگرایط در افگزایش کیفیگت
خدمات موردنیاز کاربران مؤثر بوده و موجب ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار و افزایش رضایتمندی کاربران می-
گردد.
 3-6مدیریت منابع انسانی

کتابخانه بیمارستان در ارائه مؤثر خگدمات کتابخانگه و اطگالعرسگانی پزشگکی بگه کگاربران از نیگروی انسگانی
متخصص و صالحیتدار استفاده مینماید .بهکارگیری نیروی انسانی در کتابخانه بیمارستان بر اساس نیازهای
کاربران ،رسالت و برنامه راهبردی تعریف شده سازمان مادر ،انجام میگردد .شرح وظایف سازمانی (به پیوست
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ب مراجعه شود) ،برنامههای ارزشیابی کیفیت عملکرد ،الزامات آموزش و یادگیری و آمگوزش ضگمن خگدمت
نیروی انسانی کتابخانه بیمارستان بهصورت مستند و مکتوب وجود دارد.
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 1-3-6ساختار نیروی انسانی

ساختار نیروی انسانی در کتابخانه بیمارستان بر اساس نمودار تشکیالتی و توزیع نیروی انسانی سازمان مادر از
میان دانشآموختگان رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و علم اطالعات و دانش شناسی با تمامی گرایش-
ها که مدرک آنها مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آمگوزش پزشگکی و وزارت علگوم ،تحقیقگات و فنگاوری
است ،تعیین میگردد .کتابخانه بیمارستان بر حسب نیاز میتوانگد کمگك کتابگدار و کارکنگان واجگد شگرایط
بهکارگیری نماید .عواملی که نیاز به ایجاد ساختار نیروی انسانی را ضروری مینماید شامل موارد زیر است:
الف -مأموریت ،چشمانداز و اهداف کلی سازمان مادر؛
ب -نوع و حجم فعالیت درمانی بیمارستان؛
پ -تعداد و نوع کاربران؛
ت -نوع خدمت موردنیاز کاربران.
ساختار نیروی انسانی در یك دوره سه تا پنجساله بر اساس مأموریت ،چشمانداز و اهداف کلی سگازمان مگادر
مورد بازبینی و در صورت نیاز اصالح میگردد.
 2-3-6بهکارگیری و توزیع نیروی انسانی

تمامی کتابداران و افراد مستخدم در تشکیالت سازمانی کتابخانه بیمارستان موظف هستند در ردیف شغلی
خود و بر اساس شرح وظایف سازمانی (به پیوست ب مراجعه شود) ،ارائه خدمت نمایند .هرگونه جابجایی
کتابداران فقط به درخواست رئیس کتابخانه بیمارستان و اخذ مجوز از مدیر اطالعرسانی پزشکی و منابع
علمی دانشگاه امکانپذیر است .تعداد و نوع کارکنان کتابخانه بیمارستان و توزیع آنها تابع عوامل و شرایط زیر
است:
الف -نوع نظام کتابخانه (متمرکز ،غیرمتمرکز ،یا نیمهمتمرکز)؛
ب -تعداد بخشهای ارائه خدمت؛
پ -کمیت و کیفیت منابع اطالعاتی که ساالنه به مجموعه کتابخانه اضافه میشود؛
ت -حجم و کیفیت جمعآوری و سازماندهی منابع اطالعاتی؛
ث -ساعات کار کتابخانه بیمارستان؛
ج -نوع دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی (قفسه باز یا بسته و یا ترکیبی از این دو)؛
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چ -اندازه و نوع خدمت درمانی که بیمارستان ارائه میکند؛
ح -تعداد تختهای بیمارستان؛
خ -تعداد و نوع کاربران؛
د -میزان استفاده از خدمات کتابخانه توسط کاربران.
کارکنان کتابخانه با توجه به موارد باال ،تحت عناوین زیر در راستای تحقق اهداف کتابخانه ارائه خدمت مگی-
نمایند.
 1-2-3-6رئیس کتابخانه

رئیس کتابخانه بیمارستان باید کتابدار متخصص ،با صالحیت و با تجربه موفق در حوزه کتابگداری و اطگالع-
رسانی پزشکی باشد .گذراندن دورههای ویژه مدیران طبق دستورالعمل آموزش ضمن خگدمت سگازمان مگادر
الزامی است.
 2-2-3-6کتابدار بالینی

کتابدار بالینی ،1کتابداری است که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی
و یا علم اطالعات و دانش شناسی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی است .کتابگدار بگالینی بگا دانگش
تخصصی و آشنایی با علوم پایه پزشگکی در گگردآوری ،ذخیگره و اشگاعه اطالعگات تخصصگی بگه پزشگکان و
دستیاران به بهبود تصمیمگیری بالینی برای بیماران و نیز بروزرسانی اطالعات تخصصی گروههای هدف ارائه
خدمت مینماید .محل خدمت کتابدار بالینی محدود به کتابخانه نیست و موظف است با حضگور مسگتقیم در
بخشهای بیمارستان نسبت به ارائه خدمت اقدام نماید.

 3-2-3-6کتابدار باصالحیت

کتابدار باصالحیت ،2کتابداری است که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشگته کتابگداری و اطگالعرسگانی
پزشکی و یا علم اطالعات و دانش شناسی با تمامی گگرایشهگا باشگد و عگالوه بگر اخگذ مگدرک دانشگگاهی،
1- Clinical Librarian
2- Qualified Librarian
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شایستگیهای اخالق حرفهای و توان ارائه خدمت مؤثر و تخصصی را مطابق نیازهای روز کتابخانه و کگاربران
در راستای اهداف سازمان مادر ،داشته باشد.
 4-2-3-6کارکنان غیرکتابدار

کارکنانی که دارای مدرک در رشتههای تحصیلی مرتبط با خدمات کتابخانه هستند .این کارکنان بگر اسگاس
تشکیالت سازمانی سازمان مادر دارای ردیف استخدامی مشخص و موظف بگه گذرانگدن دورههگای آموزشگی
تخصصی هستند.
 5-2-3-6کتابدار طرحی

بر اساس مقررات آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای گذراندن دوره طرح فارغالتحصیالن
رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،کتابخانه بیمارستان حسب نیاز نسبت به بهکارگیری کتابدار طرحی از
طریق سازمان مادر اقدام مینماید.
 6-2-3-6کتابدار کارآموز

جهت تربیت نیروی متخصص در حوزه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی و کسب تجربه دانشگجویان و
فارغالتحصیالن رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی کتابخانه بیمارستان میتواند با هماهنگی سازمان مادر
و مدیران بیمارستان اقدام به بهکارگیری کتابدار کارآموز نماید.
 7-2-3-6کتابدار قراردادی یا پارهوقت

کتابخانه بیمارستان اجازه دارد کتابدار قراردادی 1یا پارهوقت 2را در موارد زیر بهکارگیری نماید:
الف -درصورتیکه امکان جذب نیروی کتابدار از طریق فراخوان جذب نیروی انسانی تماموقت برای کتابخانه
بیمارستان امکانپذیر نباشد.
ب -جذب کتابدار درجایی که اندازه ،نوع و تنوع خدمات بیمارستان بر اساس فرمول نیروی انسانی تماموقت
(اف تی ای) ،3تنها با یك کتابدار قراردادی یا پارهوقت قابل انجام است.

1- Contract Librarian
2- Part Time
3- Full -Time Equivalent
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یادآوری -فرمول و چگونگی محاسبه نیروی انسانی موردنیاز کتابخانه بیمارستان به تفصگیل در پیوسگت ت
آمده است.
 8-2-3-6کارشناس رایانه

اگر نیروی انسانی موردنیاز کتابخانه بیمارستان مطابق با فرمول توزیع نیروی انسانی برابگر یگا بزرگتگر از سگه
باشد ،با توجه به اندازه یا نوع و تنوع خدمات درمانی ،کتابخانه بیمارستان با هماهنگی مگدیران بیمارسگتان و
سازمان مادر اجازه دارد کارشناس رایانه بکارگیری نماید.
 3-3-6شرح وظایف شغلی

رئیس ،کتابداران و کارکنان کتابخانه بیمارستان بر اساس شگرح وظگایف ابالغگی سگازمان مگادر دارای شگرح
وظایف شغلی 1مستند و مکتوب هستند.
برای تمامی کارکنان (ثابت ،قراردادی ،طرحگی) شگرح وظگایف شگغلی مگدونی موجگود اسگت کگه وظگایف و
مسئولیتهای متناسب با هر مسئولیت را بهطور شفاف مشخص مینماید .این شگرح وظگایف بگهطگور مگنظم
هرساله بازبینی و اصالح میگردد .شرح وظایف شغلی شامل موارد زیر است:
 عنوان شغل مورد تصدی؛ تعریف ماهیت و موقعیت شغل مورد تصدی؛ وظایف و مسئولیتهای کلی و تخصصی؛ شرایط جذب و بکارگیری؛ مهارتهای شغلی؛ دورههای آموزشی شغل مورد تصدی. 4-3-6حقوق و مزایای کارکنان کتابخانه

حقوق و مزایای کارکنان کتابخانگه بیمارسگتان اعگم از رئگیس کتابخانگه ،کتابگدار متخصگص و سگایرکارکنان
کتابخانه باید متناسب و معادل با سایر کادر درمانی همتراز در بیمارستان و سازمان مادر باشد.

1- Job Description
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 5-3-6ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی کارکنان در پایان هر سال بر اساس خطمشی و دستورالعملهای سگازمان امگور اسگتخدامی کشگور
انجام میشود .فرایند ارزشیابی بهطور شفاف توسط سازمان مادر به کارکنان ابالغ میشود .ارزیگابی کارکنگان
ابعاد تخصصی و عمومی کارکنان را در بر میگیرد.
 4-6منابع فیزیکی ،محیطی و تجهیزات
 1-4-6کلیات

خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی میبایست منابع فیزیکی ،محیطی و تجهیزات کافی و ایمن برای
حمایت از برنامههای از پیش طراحیشده و جاری در ارائه خدمات موردنیاز کاربران را در اختیار داشته باشد.
فضای فیزیکی ،امکانات محیطی و تجهیزات مناسب و متمرکز برای دسترسی آسان تمامی کاربران به بخشها
و خدمات مختلف کتابخانه اعم از امانت ،1مرجع ،2فناوری اطالعات ،اداری و فنی ،تاالر مطالعه ،3استفاده و
بازیابی منابع اطالعاتی کتابخانه بیمارستان میبایست وجود داشته باشد.
طراحی نقشه کتابخانه بیمارستان باید بهگونهای باشد که همه ارکان و کارکنان کتابخانه در ارتباط و همکاری
تنگاتنگ با یکدیگر بوده و با کاربران نیز ارتباط و تعامل مؤثر داشته باشند.
 2-4-6انتخاب محل کتابخانه بیمارستان

الف -کتابخانه بیمارستان باید در مکانی واقع شود که بهآسگانی قابگلدسگترس بیمگاران از تمگامی طبقگات
بیمارستان ،کارکنان بخشهای درمانی ،آموزشی و پژوهشی ،بیماران سرپایی و مالقاتکنندگان باشد؛
ب -ساختمان کتابخانه در مکانی واقع شود که از اورژانس و بخش مراقبتهای ویژه بگه دلیگل مراجعگات و
آلودگی صوتی فاصله داشته باشد؛
پ -کتابخانه باید برای تسهیل گردش مجموعه ،به یك ورودی اصلی نزدیك باشد؛
ت -کتابخانه باید دسترسی آسان به بخشهای بستری داشته باشد.

1-Loan
2-Reference Service
3-Reading Room
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در بیمارستانهای عمومی غالباً یك مجتمع کتابخانهای وجود دارد که به کاربران و بیماران خگدمات خگود را
در ساختمانهای جداگانهای که متصل به ساختمان بیمارستان هستند ،ارائه میکند .این روش اقتصادیترین
و مؤثرترین نحوهی ارائه خدمات مطلوب به هر دو گروه بیماران و کادر درمانی و حتی مالقاتکنندگان است.
دو حالت در رابطه با انتخاب محل کتابخانه وجود دارد که به شرح زیر است:
الف -محل سایر بخشها هنوز در بیمارستان مشخص نشده باشد یا اینکه بیمارستان در ابتدای ساخت و ساز
خود است .بهتر است اول محل کتابخانه تعیین شود و محل بقیه بخشها در ارتباط با آن برنامهریزی شود.
ب -پردیس سازمان کامل شده باشد و سپس جانمایی ساختمان کتابخانه بیمارستان در الگوی موجود انجام
شود.
درنهایت با تهیه « طرح جامع» محل مناسب کتابخانه بیمارستان و ساختار فیزیکی سازمان مشگخص مگی-
گردد.
 3-4-6اختصاصی بودن فضای کتابخانه

فضای کتابخانه هیچگاه نباید با سایر بخشها یا خدمات دیگر مشترک شگود .کتابخانگه بیمارسگتان در حفگظ
مأموریتهای خود باید در یك محیط آرام قرار گیرد.
فضای مورد نیاز برای کتابخانه پس از مطالعه اهداف کتابخانه و رشد مگورد انتظگار آن قابگل محاسگبه اسگت
(به پیوست پ مراجعه شود).
 4-4-6ساختمان کتابخانه
 1-4-4-6کلیات

محل ساختمان کتابخانه باید طوری انتخاب شود که تا جای ممکن به یك نسبت و فاصله در دسگترس تمگام
کاربران ،کارکنان و بیماران بیمارستان باشد .کتابخانه بیمارستانی باید محل مناسبی برای حفگظ و نگهگداری
منابع خود تدارک ببیند و فضای کافی ،جذاب و حسابشدهای بگرای کارکنگان و کگاربران و ارائگه خگدمات و
برنامههای خود پیشبینی کند.
 2-4-4-6طراحی ساختمان کتابخانه

طراحی داخل ساختمان و روابط بین بخشهای مختلف کتابخانه باید بر مبنای منطق جریگان کگار کتابخانگه
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بیمارستان و دارای حداکرر کارایی باشد تا ضمن مراعات اصل سادگی اداره آن ،هزینههای راهبری نیز کاهش
یابد .طراحی باید طوری باشد که ضمن رعایت باالترین میزان ایمنی ،محیطگی راحگت ،جگذاب و آرام فگراهم
آورد .بهتر است مکانهای دارای مراجعهکنندگان ،نظیر میز امانت و مانند آن در نزدیکی ورودی اصگلی قگرار
داده شود تا از رفتوآمدهای غیرضروری به بخشهای درونی کتابخانه کاسته شود .بهاینترتیب کگاربرانی کگه
به منابع تخصصیتر نیاز دارند به بخشهای داخلی کتابخانه هدایتشده و درعینحال از آرامگش و سگکوت و
خدمات ویژه این بخشها بهرهمند میشوند.
 3-4-4-6طراحی باز

در این نوع طراحی دیوارهای غیرضروری حذف میشوند و تمامی بخشهای مختلف کتابخانه باز و آزاد و
باهم در ارتباط هستند .کتابدار میتواند در صورت نیاز به محلی جداگانه ،با تنظیم قفسهها و چیدمان میزها
و صندلیها ،محل موردنظر را شکل دهد.
 4-4-4-6طراحی بسته

که در آن اتاقهای کار کتابداران و بخشهای مختلف کتابخانه با دیوارهایی محصور میشوند .مبلمان و اثاثیه
و قفسههای کتاب ثابت هستند و دیوارهای ساختمان از موادی مانند آجر و سنگ و آهن و بتون ساختهشده
و امکان جابهجایی و تغییرپذیری در ساختمان کتابخانه وجود ندارد.

 5-4-4-6انعطافپذیری فضای کتابخانه

کتابخانه بیمارستان از اصل انعطاف و تغییرپذیری استفاده میکند و از تقسیم بخشهگا بگا دیگوارهگای ثابگت
پرهیز میکند و امکان استفاده آتی از وسایل و تجهیزات در نظر میگیرد .همچنین انعطافپگذیری کگافی در
فضای اختصاص دادهشده و زیرساختهای فنی وجود دارد که انطباق منطقی بهسوی تغییرات سریع را ممکن
میسازد .انعطافپذیری فضای کتابخانه مستلزم رعایت موارد زیر است:
الف -ساختمان کتابخانه بیمارستان باید طوری طراحی شود که در صگورت نیگاز قابلیگت گسگترش آتگی را
داشته باشد و نیازهای  32سال آینده کتابخانه در آن پیشبینیشده باشد؛
ب -فضای کافی برای جا دادن منابع و مواد کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی ،شبکه رایانگهای ،فضگای کگاری
کارکنان وجود داشته باشد و نیز رشد پنجتا هفت سال آتی را میسر سازد؛
پ -فضای امن اضافی باید برای ذخیره تجهیزات ،سختافزار ،سمعی و بصری و همچنین وسایل و تجهیزات
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اداری و سایر وسایل متنوع و پراهمیت فراهم شود .با توجه به نیاز ،مکگانهگای ذخیگره بگرای مجموعگههگای
کوچكتر نیز میتواند مفید باشد.
 6-4-4-6ورودی کتابخانه

تا جایی که ممکن است ورودی کتابخانه نباید دارای پلگه باشگد و آسگتانه آن جهگت ورود صگندلی چگرخدار
به اندازه کافی وسعت داشته باشد .جهت سهولت ورود مراجعین عالئمی برای دربهگای کتابخانگه کگه کگامالً
شیشهای و یا نیمه شیشهای هستند در نظر گرفته شود تا افرادی که نقص بینایی دارند با آن برخورد نکننگد.
باز کردن درهای ورودی باید آسان باشد .درهای فشاری ،کشویی یا خودکار نمونههای خوبی هستند.
 7-5-4-6فضاهای موردنیاز کتابخانه

کتابخانه بیمارستان شامل فضاهای مشخص و تخصصی برای موارد زیر است:
الف -فضای ارائه خدمات اعم از امانت ،مرجع ،جستجو و بازیابی اطالعات؛
ب -دفتر برای رئیس کتابخانه؛
پ -دفتر یا اتاق کار برای کارکنان کتابخانه بیمارستان که با تابلوهای راهنما برای هر اتاق و افراد داخل آن
برچسب1زده و مشخص شدهاند؛
ت -مخزن و قفسههای کتاب که با تابلوهای راهنما برچسب زده و مشخص شدهاند؛
ث -مخزن و قفسههای مجالت که با تابلوهای راهنما برچسب زده و مشخص شدهاند؛
ج -بخش نشریات جاری که با تابلوهای راهنما برچسب زده و مشخص شدهاند؛
چ -بخش مرجع که با تابلوهای راهنما برچسب زده و مشخص شده است؛
ح -بخش امانت که با تابلوهای راهنما برچسب زده و مشخص شده است؛
خ -بخش منابع الکترونیك (کتابخانه دیجیتال) مجهز به رایانه و کابین که با تابلوهای راهنما برچسب زده و
مشخص شده است؛
د -سالن مطالعه :فضای کافی برای مطالعه برای مراجعهکنندگان بالفعل و بالقوه کتابخانه وجود داشته باشد؛
یادآوری -تخصیص فضا به اندازه و نوع خدمات درمانی بیمارستان ،نوع کاربران و مراجعهکنندگان ،اهگداف عملیگاتی کتابخانگه،
برنامهها و خدمات برنامهریزیشده بستگی دارد (به پیوست ت مراجعه شود).

1- Lable
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ذ -بخش کتابخانه دیجیتال همراه با ایستگاه یا کابین رایانه؛
ر -بخش فهرستنویسی کتابخانه و منابع اطالعاتی؛
ز -وجود مکان فتوکپی؛
ژ -مکانهای ذخیرهسازی منابع و تجهیزات؛
س -محلی برای نگهداری لوازم شخصی کاربران؛
ش -محلی برای بازگرداندن کتاب ،خارج از ساعات مصوب اداری؛
ص -محلی برای نصب تابلو اعالنات برای موارد اطالعرسانی خاص.
 1-7-5-4-6فضاهای پیشنهادی

الف -بخش امکانات دیداری – شنیداری؛
ب -آبدارخانه اختصاصی؛
پ -سرویس بهداشتی اختصاصی دارای امکانات الزم برای افراد معلول؛
ت -بخشی برای تعامل اجتماعی؛
ث -بخش کودکان؛
ج -سالن استراحت با امکانات خوردن و آشامیدن؛
چ -فضای اختصاصی و مجزا جهت آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی و تشکیل جلسات گروهی.

 2-7-5-4-6فضای اختصاصی معلولین در کتابخانه

کتابخانه بیمارستان باید هنگام طراحی فضای کتابخانه بخشی از فضای خود را برای استفاده کاربران معلول و
نابینا اختصاص دهد .امکانات ویژه و ضروری برای استفاده کاربران کمتوان و ناتوان (نابینایان ،معلولین) شامل
موارد زیر میشود:
الف -وجود سطح شیبدار؛
ب -آسانسور؛
پ -منابع اطالعاتی به زبان بریل.
 3-7-5-4-6مقاومت و ایمنی ساختمان کتابخانه

الف -ساختمان کتابخانه باید در مقابل زلزله و سوانح دیگر مقاوم باشد؛
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ب -تمهیدات خاموش کردن آتش پیشبینی و نصب شود.
 8-5-4-6ساعات کار کتابخانه

الف -در کتابخانه بیمارستانهای آموزشی درمانی جامع ارائه خدمات کتابخانه  24ساعته است.
ب -در کتابخانه بیمارستانهای آموزشی و درمانی تخصصی خدمات کتابخانه  14ساعت (هشت صبح الی ده
شب) و سالن مطالعه  24ساعته ارائه خدمت مینماید.
یادآوری -سالن مطالعه باید درجایی از ساختمان کتابخانه واقع شوند که دسترسی به آن مستلزم استفاده از سایر قسمتهگای
کتابخانه نباشد و بدون حضور کارکنان نیز قابلاستفاده باشد.

 6-4-6تجهیزات و امکانات
 1-6-4-6کلیات

تجهیزات و امکانات فیزیکی کتابخانه بیمارستان باید با نقش جاری و پیشبینیشده و اهگداف سگازمان مگادر
سازگار بوده و کاربردی ،امن و بی خطر باشد .فضا ،تجهیزات و امکانات باید با وظایف محوله ،مقررات ایمنی و
سالمت و آییننامهها مطابقت داشته باشد .الزم است سامانههای ایمنی و هشدار اطفای حریق ،سگیل و مگواد
خطرناک وجود داشته باشد و استانداردها برای اطمینان از ایمنی تجهیزات ،امکانات مورداستفاده کارکنگان و
کاربران فراهم شود .رئیس کتابخانه با کارکنان کتابخانه در تمگامی مراحگل برنامگهریگزی و توسگعه امکانگات
فیزیکی کتابخانه مشورت مینماید.
 2-6-4-6تجهیزات و امکانات کتابخانهای

تجهیزات و امکانات فیزیکی کتابخانههای بیمارستانی ازنظر هدف ،خدمات و منابع ارائهشده و تعداد کگاربران
متفاوت هستند ،لذا خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی مگیبایسگت طراحگی ،چیگدمان و مقگدار فضگای
موردنیاز برای تجهیزات و امکانات موردنیاز برای تسهیل ارائه خدمات مطلوب و رفگع نیازهگای کگاربران را در
نظر بگیرد.
تجهیزات و امکانات موردنیاز شامل موارد زیر است:
الف -صندلی و میز مطالعه تكنفره؛
ب -صندلی و میز چند نفره؛
پ -قفسه کتاب و مجالت؛
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ت -استند کتاب و مجالت؛
ث -ایستگاه و کابین جستجو و بازیابی اطالعات؛
ج -شبکه اینترنت؛
چ -سامانههای رایانهای( سختافزار و نرمافزار)؛
ح -تجهیزات جانبی (دستگاه فتوکپی ،پرینتر ،اسکنر ،ویدئو پروژکتور ،دستگاه برش و صحافی و غیره)؛
خ -صندلی و کاناپه راحتی مراجعین؛
د -تجهیزات اداری (میزتحریر و صندلی اداری ،فایل کشویی ،قفسه پرونده و بایگانی و غیره)؛
ذ -وسایل سمعی و بصری (بلندگو ،میکروفون ،ضبط و پخش صدا ،هگدفون ،تگابلو دیجیتگالی و ال ای دی 1و
غیره)؛
ر -امکان حمل منابع انتخاب شده با کتاببر(چرخ دستی) 2خاص توسط بیماران بستری و همراه بیمار.
 3-6-4-6سایر تجهیزات و امکانات مهم کتابخانه بیمارستانی

الف -کابلکشی برای اتصال مناسب تجهیزات الکترونیکی و رایانهای به برق و تلفن و اینترنت؛
ب -شبکه اینترانت وای – فای3؛
پ -روشنایی ،تهویه و کنترل درجه حرارت؛
ت -پوشش کف و عایق ضربه و صدا؛
ث -درب و پنجره و دیوارهای عایق صدا؛
ج -آسانسور؛
چ -دسترسی برای معلولین؛
ح -نمازخانه و سرویس بهداشتی؛
خ -اقدامات امنیتی مناسب؛
د-سیستم اطفاء آتش؛
ذ -خروجیهای امن به هنگام آتشسوزی؛
ر -عالئم و راهنماها؛
ز -رعایت اصول ساخت و تأسیسات ساختمان برای مرال ،در مناطق زلزلهخیز؛
)1- Light Emitting Diode (LED
2- Trolley
)3- Wireless Fidelity (Wi-Fi
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ژ -سهولت نظافت و نگهداری تجهیزات و امکانات.
 5-6-4-6تمهیدات الزم جهت کاربران

الف -محلی برای بازگرداندن کتاب خارج از ساعات کاری مانند استفاده از صندوق برگشت کتاب1؛
ب -تابلو اعالنات برای اطالعرسانی موارد خاص؛
پ -صندوق پیشنهادات و انتقادات برای دریافت نظرات کاربران.
 6-6-4-6ایجاد محیط جذاب در کتابخانه

تمامی تالشها باید درجهت تبدیل کتابخانه به یك محیط گرم و خوشایند صورت گیرد.
استفاده از گیاهان ،گلها ،عکسها و پوسترهای قاب شده ،ویترینهای گردان جذاب ،تزئینات فصلی و نمایش
برخی از کتابهای موجود در مجموعه کتابخانه نیز به ایجاد این نوع از فضا کمك میکند.
 7-6-4-6مشخصات وسایل کتابخانه

وسایل کتابخانه باید مشخصات زیر را داشته باشد:
 1-7-6-4-6کارایی و تناسب

الزم است موقع خرید و تجهیز وسایل کتابخانه به قابلیت کارایی و امکان استفاده از آنها در کتابخانه و تناسب
آن توجه شود.
 2-7-6-4-6دوام

عمر متوسط وسایل مربوط به کتابخانه در حدود  25الی  32سال تخمین زده شده است.
 3-7-6-4-6استحکام

اجزا و قسمتهای مختلف وسایل چوبی کتابخانه نظیر میز و صندلی و قفسه و مانند آن باید از استحکام
کافی برخوردار باشند.

1- Book Trough
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 4-7-6-4-6زیبایی

وسایل کتابخانه باید دارای ظاهری زیبا ،ساده و تمیز باشد .بکارگیری سبكهای سادهتر در تزئینگات مبلمگان
باعث میشود که این مسائل باگذشت زمان و بهرغم پیشرفتها و تغییرات فناورانه کتابخانگهای مگدرن بگاقی
بماند.
 5-7-6-4-6ظرافت و هماهنگی

سطوحی که در معرض دید است باید صاف و یکدست و بدون لك و خوردگی باشد.
 6-7-6-4-6سهولت جابهجایی

باید از خرید وسایل حجیم و سنگین مانند میزهای خیلی بزرگ یا میزهای تك نفره به هم چسبیده
خودداری کرد.
 7-7-6-4-6سهولت نگهداری

وسایل کتابخانهای نیازمند حداقل نگهداری و تعمیر باشد.
 8-6-4-6مبلمان کتابخانه

مبلمان انتخاب شده برای کتابخانه بیمارستان با توجه به نیازهای کاربران و به تعداد مراجعهکنندگان بستگی
دارد .مبلمان کتابخانه باید با مشخصات استاندارد ابالغی سازمان مادر برای ایمنی ،قابلیت استفاده و سگهولت
نگهداری ،مطابقت داشته باشند.کتابخانه باید مطابق با استاندارد مناسب ،مبله و تزیین شود .چیدمان مبلمان
امکان نظارت مؤثر بر کتابخانه را فراهم میآورد.
 1-8-6-4-6میز

ارائه ابعاد برای میز ،کار دشواری است اما با توجه به مراجعین کتابخانه باید میزهای متفاوت در نظر شود،
مثال -میز مناسب برای صندلی چرخدار.

 2-8-6-4-6صندلی

صندلی باید دارای پشت ،دسته ،پد نشیمنگاه باشد .این صندلی برای استفاده طوالنیمدت در سالن مطالعگه
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نیز توصیه میشود .تهیه انواع صندلیها و نوع صندلی با توجه به هدف کاربر در کتابخانه امکانپذیر باشد
مثال -گرفتن مشاوره از کتابدار یا مطالعه و بر اساس جمعیت کتابخانه وجود داشته باشد.

 9-6-4-6مجموعه اصلی کتاب

مجموعه اصلی کتاب باید در قفسههای دیواری قرار گیرند بهطوریکه دسترسی آسان برای بیماران با ویلچیر
فراهم شود .همچنین راهروهای میان قفسهها به صورتی باشد که بیماران ایمن و راحت رفت و آمد نمایند.
 11-6-4-6تجهیزات جانبی موردنیاز

در حوزه عملیات و نیازهای کارکنان ،رئیس کتابخانه و کاربران تجهیزات جانبی زیر نظر گرفته میشوند:
 حداقل یك تلفن برای استفاده کارکنان ،کاربران و بیماران؛ یك دستگاه فتوکپی نهتنها برای فعالیتهای کتابخانه ،بلکه برای نیازهای بیماران جهت کپی بخشهایی ازکتاب یا مجالت؛
 دستگاههای فکس و اسکنر که به تجهیزات دفتری ضروری تبدیل شدهاند ،بهویژه برای کتابخانههای دارایسرویس امانتهای بین کتابخانهای؛
 چرخدستی حمل کتاب و مجالت و سایر لوازم باید در اندازههای مختلف موجود باشند بگرای فعالیگتهگایکتابخانه و بیماران؛
 چهارپایهها (زیرپایی) ،ایستا و چرخان؛ لوازم دیداری و شنیداری. 11-6-4-6کفپوش

کفپوش مورداستفاده در بخشهای مختلف کتابخانه بیمارستان ،به ویگژه سگالن مطالعگه مگیبایسگت دارای
شرایط زیر باشد:
 قابل شستوشو باشد؛ مقاوم باشد؛ دارای کیفیت باال باشد؛ -عایق صدا و ضربه باشد.
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 12-6-4-6نور

 نور طبیعی تا حد امکان باید ارائه شود و نور مصنوعی که هم خوشایند و هم مناسب باشد بایگد بگهعنگوانیك مکمل نور طبیعی در نظر گرفته شود.
 باید مراقبت بهویژه در نواحی مطالعه /قفسهها برای اجتناب از نور مستقیم خورشید که در زمانهای خاصیاز روز میتواند موجب تابش خیرهکننده شود لحاظ گردد .اگر از نور مستقیم خورشگید در آن نگواحی نتگوان
اجتناب کرد ،باید اتصال پنجرهها با پردههای قابل تنظیم لحاظ شود.
 نور مصنوعی اغلب زمانی استفاده میشود که نور طبیعی محدود وجود دارد یا کتابخانه دارای ساعات کاریشب است.
 اگر از قفسههای کتاب متحرک برای طراحی در مجموعهها استفاده میشود ،نور فراوان باید بهطور مستقیمدر سراسر راهرو بین قفسههای کتاب به کار رود.
 میزان نور پایگاه کاری معموالً کمتر از سطحی است که برای مطالعه توصیهشده اسگت تگا صگفحه مگانیتورراحتتر دیده شود .بهطورمعمول در پایگاههایی که بیشتر برای جستجو و مراجعه طراحی میشوند ،میزان نور
حدود  322لوکس ،یعنی تقریباً نصف میزان الزم جهت میزهای مطالعه ،برای دیدن مگانیتور مناسگب اسگت.
چنانچه پایگاه برای ورودی اطالعات و کاربردهای تعاملی مورداستفاده قرار میگیرند نور معادل  422لگوکس
مناسبتر است تا رجوع به متن اصلی راحتتر صورت بگیرد.
میزان روشنایی و نور مناسب جهت مطالعه به قرار زیر است:
 حداقل روشنایی  322لوکس؛ نور مناسب برای میز مطالعه  522لوکس. 13-6-4-6صدا

الزم است میزان انعکاس صدا در داخگل کتابخانگه و نیگز نفگوذ صگدا از خگارج بگا اسگتفاده از تگدابیر صگوت
شکن(آکوستیکی) و تعبیه شیشههای دوجداره و مانند آن شدیداً کنترل شود.
مطابق با استاندارد موسسه استاندارد آمریکا ،1میزان صدا در پایگاههای کاری بین ()55-65دسیبل کنترل شود.
استفاده از کفپوش مناسب ،وسایل آکوستیك در سقف و پارتیشن به تقلیل صدا کمك میکند.

)1- American National Standards Institute (ANSI
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 14-6-4-6تهویه مطبوع و سیستم سرمایش و گرمایش

 درجه حرارت مناسب پایگاه کاری باید بین ( 21الی )23درجه سلسیوس باشگد .پایگگاه کگاری و کگاربراننباید در معرض آفتاب مستقیم و وسایل گرمازا مانند رادیاتور و المپهای قوی قرار گیرد .رطوبت نسبی هگوا
باید بین 42تا  52درصد کنترل شود؛
 تهویه مطبوع در سالن های ویژه مطالعه باید دوازده بار در ساعت انجام شود و دارای حگداقل سگر و صگداباشد؛
 در حفظ گرمایش محیط استفاده از درهای عایقبندی شده در برابر باد و سرما و باران ،درهای چرخگان وپرده حرارتی میتوان مؤثر باشد؛
 خدمات گرمایش و سرمایش بهخصوص در ساختمانهای چندطبقه ،به تجهیگزات سگنگین و حجگیم نیگازدارد.
گزینههایی که برای جانمایی این تجهیزات سنگین وجود دارد عبارتند از:
 روی سقف ساختمان؛ در یك ساختمان جانبی؛ در زیرزمین؛ کف یا وسط ساختمان. 15-6-4-6امکانات رفاهی

این امکانات عالوه بر تجهیزات معمول کتابخانه برای رفاه بیشتر کاربران در نظر گرفته مگیشگود کگه شگامل
موارد زیر است:
 وایفای داخل کتابخانه؛ یك اتاق با امکانات رفاهی اولیه برای استفاده شب یا درازمدت (چایساز ،مبلمان راحت ،تهویه مطبوع)؛ تلفن؛ اینترنت؛ آبسردکن؛ -امکانات تهیه آب جوش.
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 16-6-4-6ارزیابی مداوم تجهیزات و امکانات

 رئیس کتابخانه ارزیابی مداوم برای نگهداری تجهیزات و امکانات کتابخانه را انجام میدهد؛ رئیس کتابخانه با مشورت کتابداران متناسب با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات و امکانات بگروز را تهیگه مگی-نماید؛
 -تجهیزات به شیوه درست حفاظتشده و مطابق با خطمشی تعیینشده نگهداری میشوند.

 5-6مدیریت منابع اطالعاتی
 1-5-6کلیات

منابع اطالعاتی ،توسط کتابخانه بیمارستان برای حمایت از نیازهای اطالعاتی بالینی ،آموزشی ،پژوهشی و
سالمت کاربران به نحو مناسبی تهیه میشود .منابع اطالعاتی بیانگر رسالت کتابخانه و سازمان مادر در فراهم
نمودن نیازهای اصلی کاربران است .این منابع شامل منابع چاپی ،غیر چاپی و الکترونیکی است .این منابع
بهگونهای سازماندهی میشوند که شناسایی ،دسترسی و بازیابی مواد و اطالعات را تسهیل مینماید .سیاست
مدیریت مجموعهسازی در خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی اصولی را طرح میکند که نشان میدهد:
الف -انتخاب ،مجموعهسازی یا خرید اشتراک منابع الکترونیکی ،کتابها ،مجالت و سایر مواد کتابخانه؛
ب -شرایط دسترسی به منابع الکترونیکی ،کتابها ،مجالت و سایر مواد کتابخانه؛
پ -مواد حذفی ،و لغو اشتراکها.
 2-5-6مجموعهسازی

کتابخانه بیمارستان بر اساس خطمشی سازمان مادر دارای خطمشی مسگتند و مکتگوبی در خصگوص هگدف،
محتوی و چارچوب مجموعهسازی منگابع اطالعگاتی خگدمات کتابخانگه و اطگالعرسگانی پزشگکی اسگت .ایگن
مجموعهسازی با توجه به نیازهای کاربران بهطور منظم مورد بازبینی قرار مگیگیگرد تگا رضگایتمندی آنهگا را
فراهم سازد .الزم است که مجموعه کتابخانه پس از رسیدن به حدنصاب «تعداد کل مجموعه» بنا بگه نگوع و
زمینه فعالیت موضوعی و با توجه قوانین وجین و اهدا ،بین دو تا شش درصد رشد ساالنه داشته باشد.
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 1-2-5-6روشهای مجموعهسازی

خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی روشهای مقرونبگهصگرفه را بگرای مجموعگهسگازی و توزیگع منگابع
اطالعاتی به منظور شناسایی ،دسترسی و بازیابی سریع و آسان اطالعات فراهم میسازد .این روشهگا شگامل
موارد زیر است:
 استفاده از نظامهای مؤثر فهرستنویسی ،ردهبندی و نمایهسازی منابع اطالعاتی؛ تهیه فهرستهای چاپی یا الکترونیکی دسترسی به محل منابع اطالعاتی؛ تسهیل دسترسی به تمام منابع خریداریشده توسط بیمارستان و سازمان مادر؛ محدود کردن مجموعه به منابع اطالعاتی موردنیاز کاربران و توجه به نیازها و اولویتهای آنها؛ فراهم آوردن دسترسی الکترونیکی به منابع اطالعاتی برای کاربران ،در محل کار یا خانههایشان ،اسگتفادهاز شبکههای فناوری مناسب ،شبکههای داخلی اینترانت و اینترانت؛
 استفاده از سامانههای جستجوی اصطالحات شناختهشده مانند سر عنوانهای موضوعی پزشکی (مش).1 2-2-5-6منابع چاپی و غیرچاپی

مجموعهسازی منابع اطالعاتی شامل منابع چاپی ،غیرچاپی از اهگداف اصگلی خگدمات کتابخانگه و اطگالعرسگانی
پزشکی کتابخانه بیمارستان است که برای طیف وسیعی از کاربران فراهم میشود .کتابخانه باید هم منابع چگاپی
اصلی را برای اهداف آموزشی و هم منابع چاپی تخصصی درباره جدیدترین پژوهشها را در دسترس قگرار دهگد.
کتابخانه باید کاربران خود را در خصوص استفاده از منابع اطالعاتی آموزش دهگد .در حالگت ایگدهآل ،بایگد یگك
کتابخانه در کنار کتابخانه تخصصی برای بیماران باشد که منابع آموزش بیمگار ،بروشگورهای اطالعگاتی و منگابع
چاپی تفریحی و سرگرمی وجود داشته باشد.
این مجموعه شامل منابع زیر است:
 کتب درسی چاپی و الکترونیکی؛ کتب مرجع چاپی و الکترونیکی مانند فرهنگها  ،واژهنامهها ،دائرهالمعارف و غیره؛ مجالت چاپی و الکترونیکی؛ -پایگاههای اطالعاتی علمی مانند پاپمد ،2اسکاپوس ،3وب آف ساینس1و غیره؛

)1- Medical Subject Headings (MeSH
2- PubMed
3- Scopus
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 بستههای آموزشی چندرسانهای؛ مواد دیداری و شنیداری؛ راهنماها ،دستنامهها و سالنامهها؛ بخشنامهها و آییننامهها؛ فهرست مندرجات الکترونیکی منابع کتابخانه؛ بولتنهای الکترونیکی؛ خدمات نمایهسازی و چکیدهنویسی. 3-5-6تعداد کتابها و منابع موردنیاز برای مجموعه

برای آگاهی از تعداد کتابهای موردنیاز برای مجموعه (به پیوست ث مراجعه شود)
 4-5-6مواد و منابع اطالعاتی اهدایی

مواد و منابع اهدایی را در صورتی باید قبول کرد که با خطمشی خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی
مغایرت نداشته باشد و با مجموعه منابع علمی موجود هماهنگ و همساز باشد و آن را تقویت کند .پذیرش
هرگونه شرطی از طرف اهداکننده که مغایر با اهداف و خطمشی کتابخانه بیمارستان باشد جایز نیست.
 5-5-6وجین منابع اطالعاتی

مجموعهها باید بهصورت مرتب وجین شوند و کتابهای مرجع تاریخ گذشته و کتابهایی که در شرایط
خوب فیزیکی نیستند و کتابهایی که استفاده نشدند از مجموعه خارج شوند  .مطلوب است بهصورت
ساالنه  22درصد کتابها در مجموعه جایگزین شوند .البته وجین مجموعه متناسب با الگوهای فردی
استفاده از منابع اطالعاتی کتابخانه متفاوت خواهد بود.

وجین منابع اطالعاتی به روشهای زیر انجام میگیرد:
 در خصوص کتب پزشکی که هرچهارسال نیاز به بازبینی و تغییر دارد این امر مورد تأکید است و نیاز بگههماهنگی با مدیران گروههای آموزشی و دستورالعمل وجین منابع صادره از سوی سازمان مادر دارد.
 کتابخانه بیمارستان خطمشی مدون و مکتوبی در خصوص وجین مجموعه منابع دارد .کتابخانگه منگابعیکه میبایست از مجموعه خارج شود و منابعی که جایگزین شود یا بهطور دائم حفظ و نگهداری شود را معین
1- Web of Science
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و مشخص مینماید.
 گزینش منابعی که مشمول وجین میشوند باید توسط متخصصین موضگوعی ،بگا نظگر کمیتگه مشگورتیکتابخانه و با تائید نهایی کتابداران متخصص انجام شود و از همان اصول و ضوابط گزینش منابع و مواد بگرای
مجموعهسازی پیروی کند.
 6-5-6ارزیابی منابع اطالعاتی

منابع اطالعاتی خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی برای اطمینان از تأمین نیازها و رضایتمندی کگاربران
بهطور منظم ارزیابی میشوند .کتابخانه بیمارستان از ابزار و روشهای متنوع رسمی و غیررسمی برای ارزیابی
نیازهای اطالعاتی کاربران استفاده مینماید.
روشهای ارزیابی منابع اطالعاتی شامل موارد زیر است:
 تجزیهوتحلیل آمار استفاده (بهعنوانمرال منابع اطالعاتی ،آمار امانت ،استفاده درونسازمانی)؛ ارزیابی سهماهه ،شش ماه ،یا سالیانه درون سامانی و برونسازمانی؛ ارزیابی یك فرد متخصص در زمینه موضوعی؛ ارزیابی و انطباق مجموعه منابع با مجموعههای کتابخانههای دیگر؛ ارزیابی توافقات امانت بینکتابخانهای؛ نظرسنجی از کاربران. 6-6مدیریت منابع فناوری اطالعات
 1-6-6کلیات

فناوری اطالعات شامل همهی ابزارها و روشهایی است که اطالعات را دریافگت ،ذخیگره ،پگردازش و مبادلگه
میکنند و مورداستفاده قرار میدهند .کلمات کلیدی در تعریف فناوری اطالعات از نگاه رینولدز 1به شرح زیر
هستند« :دریافت ،2ذخیره ،3پردازش ،4مبادله یا ارسگال و دریافگت ،5اسگتفاده .»6فنگاوری جزئگی الینفگك از
خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی است .این خدمات میبایست از فناوریهای مناسب سگختافگزاری و
1- Reynolds
2- Capture
3- Store
4- Process
5- Exchange
6- Use
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نرمافزاری ،فناوری آنالین ،شبکهها و ارتباطات برای دسترسی و مدیریت منابع اطالعات استفاده کند .خدمات
کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی فناوریهای جدیدی را ارزیابی ،پیادهسازی و ادغگام مگینمایگد تگا دسترسگی
کاربران به این خدمات را میسر نماید.
 2-6-6هدف

هدف استفاده از مدیریت فناوریاطالعات ،پشتیبانی از مدیریت و بهرهبرداری از رویهها و عملکردهای خدمات
کتابخانه است .خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی از امکانات منابع فناورانه در راستای مگدیریت مگؤثر و
ارائه بهینه و دسترسی خدمات استفاده مینماید.
 3-6-6دسترسی کاربران به منابع فناوری اطالعات

خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی امکان دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی و بازیابی اطالعات مبتنگی
بر شواهد و مبتنی بر دانش از طریق دسترسی به منابع فناوری در جهت رسیدن اهگداف و مأموریگت خگود و
سازمان مادر را فراهم میسازد .دسترسی به اطالعات و تحویل آن شامل موارد زیر میگگردد ،هرچنگد منگابع
موردنیاز محدود به موارد ذکر شده نیست:
 وجود وبسایت کتابخانه؛ وجود صفحه اصلی1و برنامه کتابخانه در وبسایت کتابخانه ،بیمارستان و سازمان مادر که حداقل هر هفتروز یكبار روزآمد شود؛
 دسترسی به شبکه و امکانات ارتباط از راه دور؛ دسترسی به اینترنت و اینترانت بهمنظور بهرهگیری از آن در مکاتبات الکترونیکی ،جستجوی آنالیگن درپایگاههای اطالعاتی علمی و منابع تمام متن که کتابخانه بیمارستان اشتراک دارد؛
 دسترسی به منابع آموزشی؛ دسترسی به پایگاههای علمی داخلی و خارجی که سازمان مادر اشتراک دارد؛-

دسترسی از راه دور و خارج از سازمان با استفاده از وی پی ان2؛

1- Home page
)2 -Virtual Private Network (VPN
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 امکان دسترسی آسان به اوپك 1از طریق شبکه اینترنت؛ سیستم تأمین مدرک؛ دسترسی کاربران به انتشارات الکترونیکی و برنامههای چندرسانهای مگرتبط بگا خگدمات و برنامگههگایآموزشی؛
 دسترسی به سامانههای امانت بینکتابخانهای؛ تأمین دسترسی به جایگزینهای کیفی در آموزش مداوم پزشکی در شکل سنتی آن ،مانند منابع آموزشمداوم پزشکی مبتنی بر وب؛
 کنفرانس و دیگر فناوریها. 4-6-6بهرهگیری از سامانههای مدیریت خودکار

خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی از امکانات منابع فناورانه در راسگتای مگدیریت مگؤثر و ارائگه بهینگه
خدمات بهره میگیرد ،ازجمله برخورداری از استفاده از امکانات زیر است .نظگام خودکگار مگدیریت فنگاوری
کتابخانه شامل موارد زیر است:
 سامانههای دسترسی آنالین به فهرستها؛ سامانههای اینترنت و اینترانت؛ سامانههای مدیریت مواد و منابع اطالعاتی؛ سامانههای مدیریت گزارشگیری؛ سامانههای مدیریت منابع؛ سامانههای مدیریت کیفیت؛ سامانههای مدیریت محتوی؛ سامانههای پستی؛ طیف وسیعی از نرمافزارها شامل واژهپرداز ورد،گرافیك ،صفحات گسترده ،آمار ،بستههگای نمایشگی مرگلپاورپوینت و بستههای مدیریت منابع کتابشناختی؛

)1- Online public access catalog (OPAC

53

استاندارد کتابخانههای بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 فایلهای به اشتراک گذاشتهشده در سازمان مادر؛ سامانههای مدیریتی مبتنی بر وب شامل سامانههای کنترل باالدستی مانند آتنز ،1مدیریت منابع آنالیگن،سامانههای پیگیری آنالین مجالت و غیره.
 5-6-6دسترسی داخلی و از راه دور کارکنان کتابخانه به منابع فناوری اطالعات

دسترسی داخلی و از راه دور کارکنان کتابخانه بیمارستان به سیستمها و ایستگاههای کاری رایانهای برای
تأمین مؤثر نیازهای کارکنان فراهم است که شامل موارد زیر است:
 دسترسی برابر کارکنان به رایانههای اختصاصی که طبق شرح وظایف هر شخص تعبیه میشوند؛ کارکنان کتابخانه دسترسی و ورود شخصی و خصوصی به شبکه رایانهای دارند؛ دسترسی به پایگاههای اطالعاتی علمی؛ دسترسی به اینترنت؛ منابع مبتنی بر وب؛ دسترسی به اینترانت سازمان مادر. 6-6-6ارزیابی و انتخاب منابع فناوری اطالعات

ارزیابی و انتخاب منابع فناوری بر اساس معیار و فرایندهای مناسب سازمان مادر انجگام مگیگیگرد .سگازوکگار
انتخاب/ارزیابی شامل موارد زیر است:
 نیازسنجی؛ ارجاع به کمیته تخصصی؛ بررسی گروههای کارشناسی؛ بررسی سوابق و پیشینههای موجود؛ ارزیابی سیستمها؛ آزمایش محصوالت؛ -بازخورد کاربران.

1- Athens
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 7-6-6سیستم پشتیبانی فنی ،تعمیر و نگهداری منابع فناوری

کتابخانه بیمارستان با هماهنگی و حمایت بخش فناوری اطالعگات بیمارسگتان و مطگابق بگا خگطمشگی اداره
فناوری اطالعات سازمان مادر دارای برنامههای منظم پشتیبانی ،عیبیابی ،تعمیگر و نگهگداری و بگروزرسگانی
منابع فناوری است.
 8-6-6رعایت مسائل ایمنی مرتبط با منابع فناوری اطالعات

کتابخانه بیمارستان در استقرار ایستگاههای رایانهای ضمن رعایت موارد ایمنی و سالمت شغلی به ویژه افگراد
ناتوان ،خود را با خطمشی و سامانههای امنیتی و مدیریت دادههای سازمان مادر منطبق مینماید.
بیمارستان مسائل امنیتی و محرمانگی خاص خگود را دارد .لگذا الزم اسگت رئگیس کتابخانگه ضگمن حصگول
اطمینان به دسترسی کاربران به منابع مهم اطالعاتی تحت وب با الزامات امنیتگی شگبکه و خگطمشگیهگای
حفاظتی بیمارستان همسو گردد تا دسترسی به منابع مبتنی بر وب مانند ویدئوهای آموزشی و وب-کستهگا
در مأموریت بیمارستان و کتابخانه بیمارستان خللی ایجاد ننماید.
 9-6-6امکانات و شرایط استفاده کاربران از فناوری اطالعات

امکانات و شرایط موردنیاز برای استفاده از فناوری اطالعات و سختافزارها و نرمافزارها به کاربران شامل موارد
زیر است:
 وجود ایستگاه کاری به ازای هر کاربر؛ سکوت و آرامش در محل کارگاه و محیط ایستگاههای رایانه؛ وجود امکانات آموزشی جداگانه در خارج از سایت کتابخانه به منظور عدم ایجاد مزاحمت بگرای کارکنگانکتابخانه؛
 وجود خطمشیها و دستورالعمگلهگای شگفاف جهگت اسگتفاده کگاربران بگه همگراه جزئیگات اسگتفاده ازایستگاههای کاری ،تعهدات و مسئولیتهای کاربر مانند دستورالعملهای دسترسی و استفاده مجاز و دستور-
العملهای استفاده از اینترنت.
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 11-6-6دستورالعملهای شیوه استفاده مجاز از فناوری اطالعات

کتابخانه بیمارستان مطابق با خطمشی و دستورالعملهگای تعیگینشگده سگازمان مگادر شگیوهی اسگتفاده از
تجهیزات و ایستگاههای رایانهای به اطالع کاربران میرساند.
مثال -استفاده از ایستگاههای کاری برای فعالیتهای تجاری ،غیرمرتبط با خدمات اطالعرسانی پزشگکی و اسگتفاده غیرقگانونی
ممنوع است.کتابخانه بیمارستان یك نسخهی چاپی از «خطمشی استفادهی مجاز» در نزدیکی ایستگاههای کگاری نصگب مگی-
نماید .همچنین شیوهنامه استفاده مجاز در وبسایت کتابخانه قرار داده میشود.

 11-6-6آموزش کارکنان کتابخانه در خصوص سختافزارها و نرمافزارها

آموزش مناسب بسیار مهم است چرا که کارکنان را قادر میسازد وظگایف خگود را بهتگر انجگام و بگه تحقگق
مزایای کامل سرمایهگذاری در بخش فناوری کمك کنند .کارکنان کتابخانه آموزشهای مناسب در خصگوص
سختافزار و نرمافزارهای جدید بکار گرفته شده در کتابخانه و خدمات اطالعرسانی پزشکی را دریافگت مگی-
کنند .استفاده از فناوری اطالعات ،کارکنان را در حل مشکالت پشتیبانی کمك مینماید .همچنین نارضایتی
کارکنان را کاهش و فرصتهای جدید طراحی خدمات اطالعاتی را سبب میگردد.
 7-6مدیریت منابع مالی

منابع مالی خدمات کتابخانه و اطالعرسانیپزشکی مطابق با سال مالی و آییننامه مالی و معامالتی دانشگگاه-
های علوم پزشکی توسط سازمان مادر ابتگدای هگر سگال بگه مگدیریت بیمارسگتان ابگالغ مگیشگود .کتابخانگه
بیمارستان دارای بودجه مستقل و جداگانه است.
کتابخانه بیمارستان بودجه کافی برای تهیه ،تأمین و توسعه مجموعه شامل منابع فیزیکی و تجهیزات ،منگابع
چاپی و غیرچاپی ،دیداری و شنیداری ،تجهیزات جانبی ،برنامههگا و پگروژههگا ،خگدمات فنگاوری اطالعگات و
سختافزار و نرمافزار را در اختیار دارد.
 1-7-6برآورد بودجه

رئیس کتابخانه بیمارستان مسئولیت برآورد بودجه موردنیگاز بگرای ارائگه خگدمات کتابخانگه و اطگالعرسگانی
پزشکی را به عهده دارد .رئیس کتابخانه بیمارستان در پایان سال مالی با مشورت کارکنان کتابخانه و مدیران
بیمارستان نسبت به پیش بینی و برآورد بودجه کتابخانه بیمارسگتان بگرای سگال آینگده بگر اسگاس نیازهگای
کتابخانه و کاربران اقدام مینماید.
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 2-7-6کمیته بودجهریزی

کمیته بودجهبندی بیمارستان در تخصیص سالیانه ،بودجه کتابخانه بیمارستان را بهطور مسگتقل و جداگانگه
لحاظ و با آغاز سال مالی جدید بهصورت کتبی به رئیس کتابخانه ابالغ مینماید .درصورتیکه نیاز به توجیه و
دفاع از بودجه کتابخانه باشد ،رئیس کتابخانه در این کمیته شرکت میکند.
 3-7-6میزان تخصیص بودجه

پنج درصد از کل بودجه جاری آموزشی و پژوهشی بیمارستان به کتابخانه بیمارستان اختصاص مییابد.
 4-7-6اولویتبندی بودجه

در موارد کاهش کلی بودجه ابالغی بیمارستان و در راستای صرفهجویی در هزینههای جاری کتابخانه ،رئیس
کتابخانه بیمارستان مصرف بودجه را بر اساس نیازها و اهداف کتابخانه اولویتبندی مینماید.
 5-7-6پیشبینی هزینههای سرمایهای

برای هزینههای سرمایهای مانند ساختمان جدید ،نوسگازی ،نصگب سیسگتمهگا و تاسیسگات جگدا از بودجگه
سالیانه ،بودجهای توسط کمیته بودجهریزی بیمارستان پیشبینی و تصویب میشود.
 6-7-6افزایش بودجه بر اساس تورم سالیانه

بر اساس تورم سالیانه کشور بودجه کتابخانه بیمارستان افزایش مییابد.
 7-7-6ذخیره استهالک

بودجه جداگانه برای استهالک تجهیزات ،امکانات سختافزاری ،سامانههای رایانهای و تجهیزات کتابخانهای و
مبلمان اداری پیشبینی میشود.
 8-7-6هزینه کرد منابع مالی
 1-8-7-6تأمین منابع چاپی و غیرچاپی

بخشی از بودجه اختصاص دادهشده صرف خرید و تأمین منابع چاپی (شامل کتب تخصصی  ،مراجع و کتگب
درسی ،پیایندها ،دستنامهها ،بروشور و غیره) و منابع غیر چاپی (شامل منابع الکترونیکی،کتگب الکترونیکگی،
پیایندهای الکترونیکی ،لوح فشرده  ،لوازم دیداری و شنیداری) میگردد.
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 2-8-7-6خرید از نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی

جهت خرید کتب تخصصی ،مرجع و چاپ اصلی در ایام برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب و سایر نمایشگاه-
های تخصصی بودجه ویژهای در نظر گرفته میشود.
 3-8-7-6تأمین نرمافزارهای جامع و سامانهها

خرید هرگونه نرمافزار جامع و ایجاد سامانهها بهطور یکپارچه و متمرکز توسط مدیریت اطالعرسانی پزشکی و
منابع علمی و با تائید اداره فناوری اطالعات دانشگاه انجام میشود.
 4-8-7-6تجهیزات رایانهای (سختافزار و نرمافزار)

بخشی از بودجه اختصاص دادهشده صرف خرید و نوسازی تجهیزات رایانهای (سختافزار و نرمافزار) میگردد.
 5-8-7-6تجهیزات جانبی

بخشی از بودجه اختصاص دادهشده صرف خرید و نوسازی تجهیزات و سیسگتمهگای جگانبی شگامل دسگتگاه
چاپ و تکریر ،پرینتر ،اسکنر ،دستگاه برش و صحافی ،لوازم صوتی و تصویری ،ویدیو پروژکتور ،گیت امنیتی و
سیستم آر-اف-آی-دی1میشود.
 6-8-7-6تجهیزات کتابخانهای و اداری

بخشی از بودجه اختصاص داده شده صرف خرید و نوسازی تجهیزات کتابخانه و سالن مطالعگه اعگم از میگز و
صندلی مطالعه ،قفسه کتاب ،استند کتاب  ،مجالت و نشریات ،پیشخوان و میز امانگت و مرجگع ،و همچنگین
میز و صندلی اداری و فایل اداری میگردد.
 9-7-6تعمیر ،نگهداری و بروزرسانی

بودجه جداگانه و کافی جهت تعمیر ،نگهداری ،تعویض و بروزرسانی تجهیزات ،امکانات و سیستمها وجود
دارد.

)1- Radio Frequency Identification(RFID
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 2-9-7-6تجهیزات جانبی

بودجه جداگانه و کافی جهت تعمیر ،نگهداری ،تعویض و بروزرسانی تجهیزات جانبی شامل دسگتگاه چگاپ و
تکریر ،پرینتر ،اسکنر ،دستگاه برش و صحافی ،لوازم صگوتی و تصگویری ،ویگدیو پروژکتگور ،گیگت امنیتگی ،و
سیستم آر-اف-آی-دی وجود دارد.
 3-9-7-6تجهیزات کتابخانهای و اداری

بودجه جداگانه وکافی جهت تعمیر ،نگهداری و بازسازی تجهیزات کتابخانهای و اداری اعم از میگز و صگندلی
مطالعه ،قفسه کتاب ،استند کتاب ،مجالت و نشریات ،پیشگخوان و میگز امانگت و مرجگع و همچنگین میگز و
صندلی اداری و فایل اداری وجود دارد.
 11-7-6برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی

بودجه جداگانه و کافی جهت برگزاری کارگاهها ،کالسها و دورههای آموزشی کوتاه و بلندمدت (شامل مگواد
مصرفی ،حقالتدریس مدرسین ،حقالزحمه عوامل اجرایی ،پذیرایی و غیره) برای کاربران وجود دارد.
 11-7-6برنامه و پروژههای خاص

سالیانه بودجهای برای اجرای برنامههای مدون و آموزش مستمر به بیماران و خانوادههای آنان تخصیص می-
یابد.
شایسته است برای اجرای برنامههایی مانند برگزاری مراسم روز کتابدار و برگزاری نمایشگاه کتگاب بودجگهای
در نظر گرفته شود.
 12-7-6آموزش کارکنان

بودجه کافی جهت شرکت کتابداران و کارکنان کتابخانه در دورههگای ضگمن خگدمت و مسگتمر کارکنگان و
کارگاههای تخصصی وجود دارد.
شرکت کارکنان کتابخانه در همایشهای تخصصی و بینالمللی و اعزام بگه مأموریگتهگای داخگل و خگارج از
کشور با هماهنگی سازمان مادر صورت میپذیرد.
 13-7-6ردیف سازمانی ،مزایا و کارانه

عنوان رئیس کتابخانه در چارت سازمانی بیمارستانها لحاظ میگردد و رئیس کتابخانه از مزایای آن بهرهمند
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میشود .دریافت هرگونه مزایا و کارانه برای کارکنان کتابخانه بیمارستان متناسگب و همسگان بگا سگایر کگادر
درمانی همتراز است.
شایسته است در صورت بروز موارد خاص مانند شیوع یك بیماری واگیردار بودجهای تحت عنوان کارانه برای
تشویق کارکنان کتابخانه به جهت تحقیق و اطالع رسانیپزشکی در خصوص منابع علمی مرتبط با بیماری در
نظر گرفته شود.
 14-7-6درآمدزایی

کتابخانه بیمارستان در راستای درآمدزایی میتواند با هماهنگی مدیریت بیمارستان و سازمان مگادر از طریگق
ارائه خدماتی چون تهیه فتوکپی مدارک ،ترجمه ،تولید یا تکریر مدارک دیداری و شنیداری ،فروش انتشارات
کتابخانه ،برگزاری کارگاهها و دورههای تخصصی در بیمارستان ،فعالیتهای پژوهشی ،جریمه دیرکگرد امانگت
منابع ،حق عضویت و اجاره دادن کارگاه و امکانات کسب درآمد نماید.
 1-14-7-6هزینه کرد درآمد

درآمد حاصله از فروش خدمات کتابخانه با هماهنگی بیمارستان و سازمان مادر فقط در جهت رفگع نیازهگای
کتابخانه بیمارستان و کاربران هزینه میشود.
 15-7-6نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه

رئیس کتابخانه مسئولیت نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه را به عهده دارد و گزارش فصگلی ،شگشماهگه یگا
سالیانه مصرف بودجه را بهصورت کتبی به معاون آموزشی و پژوهشی ،مگدیریت بیمارسگتان و سگازمان مگادر
ارائه مینماید.
 7مدیریت خدمات
 1-7کلیات

منابع و خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی نقش مهمی در فگراهمسگازی و ایجگاد بسگتر مناسگب بگرای
پاسخگویی مؤثر و کارآمد به نیازهای اطالعاتی کاربران دارد .دسترسی به خدمات و منابع کتابخانه بر اسگاس
فناوریهای روزآمد است .این خدمات بهطور مستمر پایش و ارزیابی میشوند.
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 2-7هدف

هدف از مدیریت خدمات فراهمسازی ،سازماندهی ،حفظ ،نگهداری و ارائه منابع و خدمات کتابخانه و اطگالع-
رسانی پزشکی به کاربران در راستای ارتقاء سالمت بیماران است .این مدیریت با بکارگیری روشهگای نگوین
دسترسی آسان ،سریع و مؤثر ،اطالعات مبتنی بر دانش موردنیاز کاربران را فراهم میسازد.
 3-7دسترسی به خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی

دسترسی کاربران به خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی بر اساس اطالعات مبتنگی بگر شگواهد و دانگش،
دارای خطمشی شفاف و مشخص است .این دسترسی از طریق چند درگاه ورودی شامل دسترسگی فیزیکگی،
آنالین ،تلفن ،پست الکترونیکی ،نمابر و غیره به آسگانی بگرای تمگامی کگاربران امکگانپگذیر اسگت .کتابخانگه
بیمارستان بر اساس خطمشی و مقررات مستند و مکتوب از سوی سازمان مادر ،دسترسی به خگدمات اطگالع
رسانیپزشکی را به شرح زیر فراهم میسازد:
 دسترسی به خدمات برای گروههای مختلف کاربری؛ دسترسی به خدمات طبقهبندیشده برای کاربران مختلف؛ دسترسی کاربران از داخل بیمارستان به خدمات حضوری کتابخانه مطابق ساعات کار؛ دسترسی از خارج بیمارستان از طریق وی پی ان برای کاربران که ارتباط سازمانی با سازمان مادر دارند؛ -دسترسی به کتابدار کشیك برای ساعات غیر اداری تا  24شب برای بیمارستانهای دارای نیروی انسگانی

سه برابر 1FTE؛
 دسترسی فیزیکی به اطالعات مورد نیاز با رایانههای اختصاصی با نظارت کتابدار متخصص؛ دسترسی به جستجوی اطالعات تخصصی با کمك کتابدار متخصص؛ استخراج ،بازیابی و تحویل مدرک و اطالعات مورد نیاز توسگط کتابگدار در صگورت عگدم امکگان مراجعگهحضوری کاربران،
 -وجود عالئم ،تابلوهای راهنما برای دسترسی آسان به منابع و خدمات.

full-time equivalents
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 4-7دسترسی به منابع اطالعاتی
 1-4-7دسترسی به منابع چاپی

کتابخانه بیمارستان دسترسی به منابع چاپی کتابخانه و اطالعرسانی پزشگکی را بگرای کگاربران خگود بگه دو
صورت امانت داخل و خارج ازکتابخانه فراهم میسازد .منابع چاپی شامل موارد زیر است:
 کتب چاپی اصلی؛ کتب مرجع؛ کتب درسی؛ مجالت چاپی؛ خبرنامهها؛ دستنامهها؛ راهنماها؛ بروشورها؛ -گزارشها؛
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 قوانین و مقررات؛ دستورالعملها. 2-4-7دسترسی به منابع الکترونیکی

کتابخانه بیمارستان دسترسی به منابع الکترونیکی موردنیاز کاربران را فراهم مینماید .امکگان دسترسگی بگه
منابع اطالعاتی الکترونیکی برای کاربران از طریق شبکه اینترانت  /اینترنت در هر زمان و مکگان وجگود دارد.
که شامل منابع زیر است:
 کتب الکترونیکی؛ مجالت الکترونیکی؛ پایگاههای اطالعاتی علمی آنالین؛ بستههای آموزشی چندرسانهای؛ پادکست1های آموزشی؛ سامانههای تحت وب؛ ابزارهای مرجع الکترونیکی؛ ابزارهای کتابشناختی الکترونیکی؛ آییننامه و دستورالعملهای الکترونیکی ؛ بروشور ،راهنما و دستنامههای الکترونیکی ؛ اینترانت  /اینترنت بیمارستان و سازمان مادر؛ وبسایت بیمارستان و سازمان مادر.یادآوری -دسترسی به منابع الکترونیکگی کتابخانگه خگارج از بیمارسگتان از طریگق وی پگی ان طبگق مقگررات سگازمان مگادر
امکانپذیر است.

1- Podcast
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 5-7خدمات آموزشی

خدمات آموزشی کتابخانه بیمارستان برای سه گروه هدف ،شامل بیماران و خانواده آنها ،کاربران و کتابگداران
و کارکنان کتابخانه ارائه میشود .آموزش به گروههای هدف به دو صورت حضگوری و غیرحضگوری (آمگوزش
مجازی) انجام میگردد .آموزشهای حضوری به صورت فگردی و گروهگی انجگام مگیشگود .بخگش مهمگی از
آموزش به کاربران در محل (بخشهای مختلف بیمارستان) انجام میشود.
 1-5-7آموزش به بیماران و خانواده آنها

کتابخانه بیمارستان از طریق مشاوره با گروه تصمیمگیری پزشکی در راستای افزایش دانش بیماران و خانواده
آنها ،نسبت به آموزش اقدام مینماید .اقدامات آموزشی برای بیماران شامل موارد زیر است:
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 آشنایی با خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی؛ آموزش نحوه استفاده و جستجو در منابع الکترونیکی مرتبط؛ فیلتر کردن منابع آموزش به بیمار بر اساس شگرایط ،سگطح دانگش و آگگاهی بیمگار بگا همگاهنگی گگروهتصمیمگیری پزشکی؛
 تهیه و گردآوری منابع آموزشی ،بروشور و راهنمای آموزش به بیماران. 2-5-7هدف از آموزش به بیماران و خانواده آنها

هدف از آموزش به بیمار و خانواده آنها در راستای اهداف سازمان مادر شامل موارد زیر است:
الف -افزایش میزان رضایت بیمار؛
ب -افزایش آگاهی توان خود مراقبتی و کاهش درد بیمار؛
پ -کاهش اضطراب بیمار و خانواده آنها؛
ت -افزایش همکاری با گروه پزشکی.
 3-5-7آموزش کاربران

کتابخانه بیمارستان در راستای افزایش دانش کاربران خود شامل پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان ،دسگتیاران،
دانشجویان ،کارکنان آموزشی ،پژوهشی و سایر کارکنان نسبت به آموزش آنها اقدام مینماید .این برنامههگای
آموزشی شامل موارد زیر است:
 استفاده از فهرستهای آنالین و دسترسی عمومی به خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی؛ مهارتهای جستجو در پایگاههای اطالعاتی؛ مهارتهای بازیابی اطالعات؛ مهارتهای جستجوی وب؛ -مهارتهای ارزیابی اطالعات معتبر از نامعتبر.
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 4-5-7هدف از آموزش کاربران

هدف از آموزش به کاربران ارتقاء خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی در راستای بهبود کیفیت مراقبت از
بیمار است .اهداف اقدامات آموزشی برای کاربران شامل موارد زیر است:
 ارتقاء توانایی و شایستگیهای کاربران؛ ارتقاء سواد اطالعاتی؛ شناسایی نیازهای آموزشی؛ باال بردن سطح آگاهی و استفاده کارآمد از خدمات و منابع قابلدسترس. 5-5-7آشنایی کاربران با کتابخانه و خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی

کتابخانه بیمارستان در راستای آشنایی کاربران با خدمات کتابخانه و اطگالعرسگانی پزشگکی اقگدامات زیگر را
برنامهریزی میکند:
 برگزاری تورهای آشنایی با بخشها و خدمات مختلف کتابخانه برای گروههای هدف؛ آشنایی با کتابداران و کارکنان کتابخانه؛ توزیع و آشنایی با بروشورها و دستنامههای خدمات تخصصی کتابخانه؛ آشنایی با مقررات ،آییننامهها و راهنماها و منشور حقوق استفادهکنندگان؛ معرفی دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی. 6-5-7آموزش کتابداران و کارکنان کتابخانه

کتابخانه بیمارستان در راستای افزایش دانش تخصصی و مهارتهای حرفهای کتابداران و کارکنان کتابخانه
نسبت به آموزش آنها اقدام مینماید .این برنامههای آموزشی شامل موارد زیر است:
 ارتقاء سطح دانش و مهارتهای تخصصی کارکنان کتابخانه؛ مهارتهای ارتباط بین فردی؛ مهارتهای بازیابی اطالعات؛ آشنایی با خطمشی و فرایندهای کتابخانه؛ آشنایی با نظام مدیریت خودکار کتابخانه؛ برگزاری کارگاه و دورههای مهارتهای کتابدار بالینی؛66
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 مدیریت اطالعات و استفاده از فنآوری اطالعات. 7-5-7آموزش سواد اطالعاتی

سواد اطالعاتی بهعنوان مجموعهای از تواناییهای موردنیاز برای کتابداران و کاربران محسوب مگیشگود .ایگن
تواناییها شامل موارد زیر است:
 شناسایی نیاز اطالعاتی؛ شناسایی منابع اطالعاتی تخصصی؛ بازیابی اطالعات مناسب؛ ارزیابی کیفیت و کاربرد اطالعات؛ تجزیه و تحلیل ،درک و استفاده از اطالعات برای تصمیمگیری مناسب؛ توانایی ارتقاء سواد اطالعاتی کاربران به صورت حضوری و غیرحضوری. 6-7خدمات غیرحضوری (مجازی)

کتابخانه بیمارستان بخشی از خدمات خود را به صورت غیرحضوری(مجازی) ارائه میدهگد .ایگن خگدمات در
بستر اینترانت /اینترنت و از طریق نرمافزارها و سامانههای تخصصی ارائه میگردد .این خگدمات شگامل مگوارد
زیر است.
 خدمات تحویل مدرک؛ خدمات مرجع مجازی؛ یادگیری از راه دور؛ آگاهیرسانی جاری؛ خدمات اشاعه گزینشی اطالعات؛ جستجو ،بازیابی ،ذخیره و اشاعه اطالعات مورد درخواست کاربران؛ -ارسال اطالعات درخواستی از طریق ایمیل و شبکههای اجتماعی.
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 7-7خدمات مرجع

کتابخانه بیمارستان خدمات مرجع و پاسخگویی به سگؤاالت کگاربران را ارائگه مگینمایگد .کتابگدار متخصگص
اطالعات مؤثر و کارآمد موردنیاز کاربران را از طریق مصاحبه مرجع فراهم میکند .خدمات مرجع شامل موارد
زیر است:
 استخراج و ارائه اطالعات تخصصی؛ راهنمایی جستجو در اینترنت و پایگاههای اطالعاتی؛ راهنمایی در سبكهای رفرنس نویسی؛ مشاوره در خصوص امانت بینکتابخانهای؛ راهنمایی یافتن کتب؛ راهنمایی خواندن انواع منابع مرجع؛ نحوه استفاده از منابع اینترنتی؛ راهنمایی و مکانیابی منابع. 8-7خدمات همکاری بینکتابخانهای

کتابخانه بیمارستان مطابق با خطمشی و فرایندهای سازمان مادر در حوزه خدمات همکاری بین کتابخانگهای
اقدام مینماید .این اقدامات شامل موارد زیر است:
 خدمات امانت و تهیه مواد بینکتابخانهای؛ تبادل اطالعات و منابع الکترونیك؛ همکاریهای آموزشی ( مدرس ،فضا و تجهیزات)؛ خدمات فنی و سازماندهی (فهرستنویسی و ردهبندی)؛68
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 -برگزاری نمایشگاه کتاب.

 9-7خدمات آگاهیرسانی جاری

1

کتابخانه بیمارستان خدمات آگاهیرسانی جاری را با هدف اطگالعرسگانی مسگتمر بگه کگاربران و بروزرسگانی
اطالعات آنها فراهم مینماید .روشهای آگاهیرسانی جاری شامل موارد زیر است:
 تارنمای کتابخانه بیمارستان؛ شبکههای اجتماعی؛ خبرنامه؛ تابلو اعالنات؛ تابلوهای اعالن الکترونیکی. -ابزارهای آراساس ،آلرت ،2نیوز فید

3

 سامانه ارسال پیامك؛ ایمیل گروهی؛ استند بروشور و راهنماها. 11-7خدمات ویژه بیمار

)1- Current Awareness services (CAS
2- Alert
3- Newsfeed
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کتابخانه بیمارستان در راستای رسالت خود در کنار خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی برای رفاه حال و
ارتقاء سطح رضایت بیماران ،خدمات ویژهای را فراهم مینماید .خدمت کتابخانه به بیمگار شگامل مگوارد زیگر
میشود:
 تأمین و دسترسپذیری منابع علمی مناسب بیماران؛ تأمین و دسترسپذیری منابع سرگرمی مناسب بیماران؛ تأمین و دسترسپذیری منابع مناسب گروههای سنی مختلف و بهویژه کودکان؛ تأمین منابع آموزش به بیمار؛ تدوین مقررات و تمهیدات برای ارائه خدمات به بیماران و خانواده آنها؛ فراهمسازی تجهیزات و امکانات برای ارائه خدمت به بیماران در کتابخانه؛ ارائه خدمات تحویل مدرک در بالین بیمار (تحت نظر پزشك معالج)؛ دسترسپذیری منابع اطالعاتی علمی عمومی حوزه سالمت برای مگراجعین سگرپایی از طریگق ترالگی یگااستند کتاب در سالنهای انتظار؛
 -برگزاری نشستهای کتابخوانی برای کودکان بستری در بیمارستان؛
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پیوست الف
(اطالعاتی)
پرسشنامه طرح تحقیقاتی تدوین استاندارد برای کتابخانههای بیمارستانی ایران
الف 1-مشخصات کلی:

 -1نام کتابخانه .............. ................................ ................................ ................................ ................................
 -2وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ........................................... ................................ ................................
 -3تعداد رشتههای تخصصی موجود در بیمارستان .............. ................................ ................................
 -4تعداد رزیدنتهای بیمارستان ............... ................................ ................................ ................................
 -5تعداد اعضای هیئتعلمی بیمارستان .................................. ................................ ................................
 -6تعداد کارکنان بیمارستان............................................................................................................................................

همکار محترم لطفاً با توجه به شاخصهای مندرج در پرسشنامه  ،میزان ضرورت و لزوم هریک از شاخصها را با
تعیین امتیاز 9الی  5مشخص نمایید9( :پایینترین و  5باالترین امتیاز)
فهرست مطالب:

شاخص  -1رسالت و سازمان
 -1وجود کتابخانه تخصصی برای ارائه خدمات اطالعرسگانی پزشگکی در بیمارسگتان بگه عنگوان یگك بخگش
مستقل و مجزا

1
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1

2

3

5

4

 -2تبیین مأموریت کتابخانه بیمارستان برای ارائه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی را در راستای ارتقاء
سطح مراقبت از بیمار و تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران با استفاده از فناوریهای نوین
1

2

3

5

4

 -3تبیین بیانیه مکتوب در خصوص چشمانداز ،خطمشی و فرایندهای مرتبط با خدمات کتابخانگه و اطگالع-
رسانی پزشکی برای کارکنان کتابخانه ،کاربران و ذینفعان توسط مدیریت کتابخانه
1

2

3

5

4

 -4رعایت اصول سلسله مراتب و ارائه گزارش مدیرکتابخانه به مدیران ارشد سازمان مادر
1

2

3

5

4

-5مشاوره با کاربران ،کارکنان و مدیران ارشد جهت تعیین خطمشیها و فرایندها
1

2

3

5

4

-6آگاهی تمامی کارکنان در خصوص قوانین و دستورالعملهگای حرفگهای و خگطمشگیهگا و اسگتانداردهای
سازمان
1

2

3

5

4

 -1آموزشهای مناسب و مکفی برای آشنایی و آگاهیبخشی تمگامی کارکنگان در خصگوص مسگئولیتهگای
حقوقی و حرفهای خود
1

2

3

5

4

2
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 -1مشارکت کتابداران و کارکنان کتابخانه در برنامهریزی ،تصمیمگیری و حل مشکل نظامها برای تأمین
نیازهای مبتنی بر دانش و شواهد کاربران
1

2

3

5

4

 -1مشارکت و همکاری کارکنان کتابخانه در برنامهریزی و مدیریت اطالعات و فناوری با عضویت فعال در
کمیتهها و کارگروهها
1

2

3

5

4

شاخص  -2برنامهریزی راهبردی
 -1وجود برنامه راهبردی بلندمدت  3الی  5ساله برای کتابخانه بیمارستان
1

2

3

5

4

 -2وجود چشمانداز در برنامه راهبردی
1

2

3

5

4

 -3تعیین جایگاه و مأموریت کتابخانه بیمارستان در برنامه راهبردی
1

2

3

5

4

 -4مشاوره با کتابداران ،کاربران و ذینفعان در تدوین برنامه راهبردی
1

2

3

5

4

 -5وجود فهرستی جامع از ذینفعان ،مدیران ،کارکنان و مشتریان بالقوه و بالفعل ،افراد و گروههای اجتمگاعی
یا سازمانی که اثرگذار روی فعالیتهای سازمان هستند و یا تحت تأثیر فعالیگتهگا و اقگدامات سگازمان قگرار
میگیرند

3
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1

2

3

5

4

 -6وجود برنامه راهبردی مدون و مکتوب در کتابخانگه جهگت شناسگایی نقگاط قگوت و ضگعف ،فرصگتهگا و
تهدیدها و ارزیابی ،تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای اطالعاتی کاربران
1

2

3

5

4

 -1تعیین اهداف اصلی و قابلسنجش در برنامه راهبردی دریك بازه زمانی  3الی  5ساله
1

2

3

5

4

 -1داشتن برنامه عملیاتی کتابخانه برای اولویتبندی اهداف کلی و عملیاتی (عینی) برای سال مالی
1

2

3

5

4

– 1داشتن نقشه راه به همراه اهداف عملیاتی (عینی)  ،جدول زمگانی ،تعیگین مسگئولیتهگا و شگاخصهگای
عملکردی
1

2

3

5

4

 -12تعیین حداقل یك شاخص برای اندازهگیری عملکرد و گزارش پیشرفت هر هدف مشخص شده
1

2

3

5

4

 -11ارائه گزارشهای دورهای منظم از روند پیشرفت اهداف عملیاتی (عینگی) توسگط فگرد مسگئول در یگك
فرایند ساختاریافته
1

2

3

5

4

4
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 -12فرایند نظارت و ارزیابی سیستماتیك بر پیشرفت برنامه راهبردی جهت دستیابی بگه اهگداف کلگی و در
صورت نیاز انجام اقدامات اصالحی
1

2

3

5

4

 -13انتشار برنامه راهبردی و مراحل پیشرفت آن به روشهای مختلف (چاپی و آنالیگن و )...جهگت ارائگه بگه
ذینفعان
1

2

3

5

4

 -14ارزیابیهای منظم و مستمر برنامه راهبردی در دورههای مشخص (فصلی یا شگشماهگه یگا سگالیانه) در
شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانههای دانشگاهها ،پس از تجزیه و تحلیل نتایج و روند کار در صورت
لزوم اصالح آنها
1

2

3

5

4

 -15مشارکت مدیریت کتابخانه و خدمات اطالعرسانی پزشکی در طرحهای ارزیابی و اعتباربخشگی سگازمان
مادر طبق برنامه راهبردی
1

2

3

5

4

شاخص -3مدیریت منابع
 1-3مدیریت منابع انسانی
-1اداره کتابخانه (رئیس /مسئول /سرپرست) توسط کتابدار متخصص ،باصگالحیت و تجربگه موفگق در حگوزه
کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و گذراندن دورههای ویژه مدیران طبق دستورالعمل آمگوزش ضگمن خگدمت
سازمان مادر
5
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1

2

3

5

4

-2تعیین حداقل کارکنان موردنیاز هر مرکز با در نظر گرفتن میزان خدمات قابل ارائه ،تعداد کارکنگان تمگام
وقت  ،تعداد دستیاران و دانشجویان تعداد تخت بیمارستانی
1

2

3

5

4

 -3کتابدار باصالحیت ،کتابداری است که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته کتابداری و اطالعرسگانی
پزشکی و یا علم اطالعات و دانش شناسی با تمامی گگرایش هگا اسگت و عگالوه بگر اخگذ مگدرک دانشگگاهی،
شایستگیهای اخالق حرفهای و توان ارائه خدمت مؤثر و تخصصی را مطابق نیازهای روز کتابخانه و کگاربران
در راستای اهداف سازمان مادر ،داشته باشد
1

2

3

5

4

 -4کتابدار بالینی کتابداری است که دارای حداقل مگدرک کارشناسگی در رشگته کتابگداری و اطگالعرسگانی
پزشکی و یا علم اطالعات و دانش شناسی که باصالحیت و تجربه موفق در حگوزه کتابگداری و اطگالعرسگانی
پزشکی است
1

2

3

5

4

-5بکارگیری نیروهای غیرکتابدار و لزوم آشنایی آنها با کلیات کار ،الزام به گذراندن تمامی دورههای تخصصی
موردنیاز برای ارائه خدمات اطالعرسانی پزشکی
1

2

3

5

4

-6بکارگیری کتابدار طرحی از طریق سازمان مادر
1

2

3

5

4
6
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 -1بکارگیری کتابدار کارآموز با هماهنگی مدیران بیمارستان
1

2

3

5

4

 -1بکارگیری کتابدار قراردادی یا پارهوقت
1

2

3

5

4

 -1بکارگیری کارشناس رایانه با توجه به اندازه  ،نوع و تنوع خدمات درمانی
1

2

3

5

4

 -12ابالغ شرح وظایف برای تمامی کارمندان (ثابت ،قراردادی ،طرحی ،کارورزان) در کتابخانه
بر اساس شرح وظایف ابالغی سازمان مادر
1

2

3

5

4

 -11ارزیابی عملکرد کارکنان و کارمندان کتابخانه با توجه به خطمشیها و فرایندهای سازمان مادر
1

2

3

5

4

 2-3مدیریت منابع فیزیکی ،محیطی و تجهیزات
-1امکان دسترسی آسان کاربران به بخشهای مختلف کتابخانه
1

2

3

5

4

-2حفظ مأموریتهای کتابخانه در یك محیط آرام و ساکت و عدم تقسیم و تخصیص فضای کتابخانه بگا هگر
بخش یا خدمات دیگر
1

2

3

5

4
7
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 -3نزدیکی گردش کار کتابخانه بیمارستان به ورودی اصلی
1

2

3

5

4

 -4دقت در طراحی ساختمان و فضای فیزیکی کتابخانه جهت رعایت باالترین میزان استاندارد ایمنی و فراهم
آوردن محیطی راحت و جذاب و آرام
1

2

3

5

4

 -5طراحی دقیق داخل ساختمان و روابط بین بخشهای مختلگف کتابخانگه بگر مبنگای منطگق جریگان کگار
کتابخانه و افزایش حداکرری کارایی و مراعات اصل سادگی اداره آن و کاهش هزینههای راهبری
1

2

3

5

4

 -6استفاده از اصل انعطافپذیری و تغییرپذیری در تقسیمبندی فضای داخلی کتابخانه و پرهیز از دیوارهگای
ثابت به جهت استفاده آتی از وسایل و تجهیزات
1

2

3

5

4

 -1پیشبینی نیازهای  32سال آینده کتابخانه در طراحگی سگاختمان کتابخانگه و امکگان گسگترش آتگی در
صورت نیاز
1

2

3

5

4

 -1دقت در ایجاد فضای کافی برای جا دادن منابع و مواد کتابداری و اطگالعرسگانی پزشگکی ،کامپیوترهگای
شبکه ،فضای کاری کارکنان و پیشبینی فضای کافی برای رشد و افزایش برای سالهای آتی
1

2

3

5

4

8
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 -1در نظر گرفتن فضای امن اضافی برای ذخیره و نگهداری تجهیزات ،کارتهای تبلیغاتی ،وسگایل خوانگدن،
وسایل اداری و غیره
1

2

3

5

4

 -12اختصاص درصدی از فضای کتابخانههای تخصصی برای استفاده پژوهشگگران معلگول و نابینگا در زمگان
طراحی
1

2

3

5

4

 -11مقاومت باالی ساختمان کتابخانه در برابر زلزله و سوانح دیگر
1

2

3

5

4

 -12فضاهای طراحیشده و مجزا از کتابخانه برای اتاق و دفتر رئیس کتابخانه و فضای خدمات
1

2

3

5

4

 -13فضاهای طراحیشده و مجزا و مشخصشده (برچسب زدهشده) برای دفتر یا اتاق کار برای کارکنان
1

2

3

5

4

 -14فضاهای طراحی شده و مجزا و مشخصشده (برچسب زدهشده) برای قفسههای کتاب
1

2

3

5

4

 -15فضاهای طراحیشده و مجزا و مشخصشده (برچسب زدهشده) برای قفسههای ژورنال
1

2

3

5

4

 -16فضاهای طراحیشده و مجزا و مشخصشده (برچسب زدهشده) برای مجالت جاری
9
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1

2

3

5

4

 -11فضای کافی و مناسب برای مطالعه
1

2

3

5

4

 -11فضای طراحیشده برای بازگرداندن کتاب خارج از ساعات مصوب کتابخانه
1

2

3

5

4

 -11فضای طراحیشده برای ذخیرهسازی
1

2

3

5

4

 -22تابلو اعالنات (تابلو الکترونیکی) برای خدمات آگاهیرسانی
1

2

3

5

4

 -21فضای مناسب برای:
یك بخش برای گوش دادن و تماشا کردن ( 4مترمربع به ازای هر نفر)1

2

3

5

4

یك بخش برای رایانه1

2

3

5

4

یك بخش برای گردش منابع/امانت1

2

3

5

4

-یك بخش برای سرویسهای بهداشتی برای افراد سالم و معلول

11
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1

2

3

5

4

یك بخش برای کودکان1

2

3

5

4

یك بخش برای امور فنی ،پردازش و ذخیرهسازی (12-12مترمربع به ازای هر کارمند)1

2

3

5

4

یك بخش به همراه امکانات جهت سالن استراحت1

2

3

5

4

بخش مطالعه مجزا برای بانوان و آقایان1

2

3

5

4

بخش مجزا برای آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی و جلسات گروهی1

2

3

5

4

 -22وسعت کافی برای کارکنان ،مجموعه منابع داخلی ،تعداد متناسب و گزیدهای از رایانههای شخصی و یگا
دیگر سختافزارهای فنآوری اطالعات و جای نشستن برای تعداد مناسبی از کاربران
1

2

3

5

4

 -23وجود تجهیزات ،موجودی و ملزومات مناسب برای حمایت از خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی
1

2

3

5

4

 -24مشارکت کارکنان کتابخانه و اطالعرسانی در برنامهریزی برای تغییرات امکانات فیزیکی و یا طراحی هگر
فضای جدید
1

2

3

5

4
11
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 -25مشارکت و همکاری مدیر کتابخانه بیمارستان در هرگونه تغییرات ساختمان کتابخانگه از آغگاز طراحگی،
برنامهریزی و اجرا و نیز مداخله در تمامی تصمیمگیریهای مربوطه
1

2

3

5

4

 -26پیشبینی گنجایش  12درصد از تعداد کل کاربران در فضاهای خدماتی
1

2

3

5

4

 -21خدمات کتابخانه  14ساعته (هشت صبح الی ده شب) و سالن مطالعه  24ساعته ارائه خدمت
1

2

3

5

4

-21وجود فضاهایی جهت مطالعه در شب و ایام تعطیل بهصورت مجزا از ساختمان سایر قسمتهای کتابخانه
1

2

3

5

4

 -21امکانات فیزیکی مناسب و کارآمد کتابخانه برای رفع نیازهای جاری و آتی کاربران شامل:
 مجموعه کتابخانه1

2

3

5

4

 صندلیها1

2

3

5

4

 سالن مطالعه آرام1

2

3

5

4

 سالن مطالعه و جلسه گروهی1

2

3

5

4

 سالن نمایش12
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1

2

3

5

4

بخش دسترسی به خدمات1

2

3

5

4

تجهیزات از قبیل :رایانه ،پرینتر ،و دستگاه فتوکپی و اسکنر1

2

3

5

4

فضای امکانات آموزشی1

2

3

5

4

فضای کاری کارکنان1

2

3

5

4

 -32سایر عوامل مهم موردتوجه:
تسهیل در مسیریابی کتابخانه در طراحی ساختمان1

2

3

5

4

قفسهبندی مناسب وسایل ذخیرهسازی1

2

3

5

4

سیمکشی برای تجهیزات الکترونیکی و برقی در نقاط مختلف و معین1

2

3

5

4

روشنایی ،تهویه و کنترل درجه حرارت1

2

3

5

4
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پوشش کف و اتصاالت1

2

3

5

4

آکوستیك بودن محیط و فضای داخلی1

2

3

5

4

دسترسی معلوالن1

2

3

5

4

سرویسهای بهداشتی1

2

3

5

4

اقدامات ایمنی کافی1

2

3

5

4

آتشسوزی و ایمنی خروج1

2

3

5

4

عالئم1

2

3

5

4

مالحظات ساختاری (بهعنوانمرال در مناطق زلزلهخیز)1

2

3

5

4

سهولت نظافت و نگهداری تجهیزات14
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1

2

3

5

4

 -31عالمتگذاری مشخص قفسههای کتاب ،نشریات و ...در کتابخانگه جهگت در اختیگار گذاشگتن کتابخانگه
بهصورت قفسه باز برای کاربران
1

2

3

5

4

-32عدم وجود پله در ورودی کتابخانه و وسعت کافی و مناسب آستانه جهت ورود صندلی چرخدار
1

2

3

5

4

 -33استفاده از دربهای کامالً شیشهای و یا نیمه شیشهای (شیشههای عالمت زدهشده جهت جلگوگیری از
برخورد افراد دارای نقص دیداری) آسان بازشو (درهای فشاری ،کشویی یا خودکار) برای سهولت شناسگایی و
نیز دعوت به ورود
1

2

3

5

4

-34نصب اطالعیهها و صندوق پیشنهادات برای دریافت نظرات کاربران در خارج از فضای داخلی کتابخانه
1

2

3

5

4

-35تبدیل کتابخانه به یك محیط گرم و خوشایند (استفاده از گیاهان ،گلها ،عکسها ،پوسترهای قاب شده،
ویترینهای گردان جذاب ،تزئینات فصلی ،نمایش برخی از کتابهای موجود کتابخانه
1

2

3

5

4

-36مشخصات فنی وسایل کتابخانه:
-کارایی
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1

2

3

5

4

دوام (عمر متوسط وسایل مربوط به کتابخانه در حدود  25الی  32سال تخمین زدهشده است1

2

3

5

4

استحکام (وسایل چوبی کتابخانه نظیر میز و صندلی و قفسه و مانند آن)1

2

3

5

4

زیبایی (وسایل کتابخانه باید دارای ظاهر زیبا ،ساده و تمیز بوده و سادگی بکارگیری ،سبكهگا و سگادهتگر وتزئینات مبلمان باشد)
1

2

3

5

4

ظرافت و هماهنگی (سطوحی که در معرض دید است باید صاف و یکدست و بدون لك خوردگی باشد)1

2

3

5

4

سهولت جابجایی (خودداری از خرید وسایل حجیم و سنگین مانند میزهای خیلی بزرگ یا تكنفره بگه هگمچسبیده)
1

2

3

5

4

 سهولت نگهداری (وسایل کتابخانهای بایستی حداقل نیاز به نگهداری و تعمیر داشته باشند)1

2

3

5

4

-31ارزیابی مداوم برای نگهداری تجهیزات کتابخانههای و جایگزینی تجهیزات به روز شده مطابق با پیشرفت
تکنولوژی
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1

2

3

5

4

-31حفاظت و نگهداری تجهیزات به شیوه درست و مطابق با خطمشی سازمان:
وجود دفتر ثبت اموال ثابت و کتاب1

2

3

5

4

وجود خطمشی و فرآیندهای وجین و اسقاط1

2

3

5

4

وجود سامانههای موجودی منابع1

2

3

5

4

-31تناسب مبلمان انتخابی برای کتابخانه با نیازهای مراجعهکننگدگان ،ایمنگی ،قابلیگت اسگتفاده و سگهولت
نگهداری
1

2

3

5

4

 -42میزها (انتخاب میزهای با ابعاد مختلف با توجه به نیگاز مگراجعین بگهطگور مرگال میگز مناسگب صگندلی
چرخدار)
1

2

3

5

4

صندلیها (دارای پشت ،دسته ،پد نشیمنگاه جهت استفاده طوالنیمدت در سالن مطالعه)
1

2

3

5

4

انتخاب صندلی مناسب با توجه به هدف کاربر برای مرال گرفتن مشاوره از کتابدار و یا مطالعه
17
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1

2

3

5

4

استفاده از چیدمان مطابق با استاندارد مناسب جهت فراهم نمودن امکان نظارت مؤثر در حوزه کتابخانه1

2

3

5

4

-41دسترسی آسان برای بیماران با ویلچر به مجموعه اصلی کتاب در قفسههای دیواری و طراحی راهروهگای
میان قفسهها جهت تردد امن آنها
1

2

3

5

4

-42لحاظ کردن تجهیزات زیر در مجموعه اصلی حوزه عملیات و نیازهای کاربران ،مدیر و کارکنان کتابخانه:
حداقل یك خط تلفن جهت استفاده بیماران1

2

3

5

4

یك دستگاه فتوکپی برای کتابخانه و نیازهای بیماران جهت کارهای کتابخانهای1

2

3

5

4

یك دستگاه فکس جهت کارهای کتابخانهای1

2

3

5

4

چرخدستیهای حمل کتاب در اندازههای مختلف1

2

3

5

4

چهارپایه (زیرپایی  1ایستا و چرخان)1

2

3

5

4
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کفپوشهای قابل شستشو و مقاوم1

2

3

5

4

-43استفاده از نور طبیعی و مصنوعی جهت فراهم ساختن روشنایی مناسب ،متعادل و خوشایند
1

2

3

5

4

-44تهویه مطبوع و سیستم گرمایش مناسب
1

2

3

5

4

 -45وجود کتاب بر (ترالی) خاص جهت استفاده بیماران بستری
1

2

3

5

4

 -46امکانات رفاهی عالوه بر تجهیزات معمول:
 WIFIداخل کتابخانه1

2

3

5

4

اتاق استراحت1

2

3

5

4

 آبسردکن ،چایساز ،مبلمان راحت ،تهویه مطبوع1

2

3

5

4
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 3-3مدیریت منابع اطالعاتی (چاپی و غیرچاپی)
-1وجود خطمشی مستند و مکتوب سازمان مادر در خصوص هدف ،محتوی و چارچوب مجموعهسازی منابع
اطالعاتی خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی
1

2

3

5

4

-2مشورت با مدیر کتابخانه و کتابداران در انتخاب ،مجموعهسازی ،اشتراک و لغو اشتراک منابع الکترونیکی
1

2

3

5

4

 -3بین  2تا  6درصد رشد سالیانه برای رسیدن به حدنصاب « تعداد کل مجموعه» بنا به نوع و زمینه فعالیت
موضوعی ،و با توجه قوانین وجین و اهدا
1

2

3

5

4

-4استفاده از نظامهای مؤثر فهرستنویسی ،ردهبندی و نمایهسازی منابع اطالعاتی
1

2

3

5

4

-5تهیه فهرستهای چاپی یا الکترونیکی دسترسی به محل منابع اطالعاتی
1

2

3

5

4
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 -6تسهیل دسترسی به تمام منابع خریداریشده توسط کتابخانه بیمارستان و سازمان مادر
1

2

3

5

4

-1تناسب تعداد کتابها بر اساس تعداد تخت بستری بیمارستان
1

2

3

5

4

-1فراهم آوردن دسترسی الکترونیکی به منابع اطالعاتی برای کاربران ،در محل کار یا خانههایشان ،استفاده از
شبکههای فناوری مناسب ،شبکههای داخلی اینترانت و اکسترانت یا دسترسی مبتنی بر وب
1

2

3

5

4

 -1استفاده از سامانههای جستجوی اصطالحات شناختهشده مانند سرفصلهای موضوعی پزشکی مانند مش
MeSH
1

2

3

5

4

-12پذیرش یا عدم پذیرش مواد و منابع اهدایی بر اساس خطمشی کتابخانه بیمارستان و سازمان مادر

1

2

3

5

4

-11انجام مرتب و دورهای وجین طبق دستورالعمل مدون و جایگزینی ساالنه  22درصد کتابها
1

2

3

5

4

-12ارزیابی و بازبینی منظم منابع اطالعاتی جهت اطمینان از تأمین نیازهای کاربران
1

2

3

5

4
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 4-3مدیریت منابع فناوری اطالعات
 -1وجود وبسایت کتابخانه بیمارستان
1

2

3

5

4

-2دسترسی کارکنان و کاربران کتابخانه به شبکههای ارتباطی جهت تحویل منگابع اینترنتگی و اینترانتگی بگا
پهنای باند باال و از طریق VPN
1

2

3

5

4

-3امکان دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی و بازیابی اطالعات مبتنی بر شواهد و دانش
1

2

3

5

4

-4بهرهگیری از منابع فناوری جهت سامانههای مدیریت خودکگار از جملگه :گگزارشگیگری ،مگدیریت منگابع،
مدیریت محتوا و سامانههای اداری مبتنی بر وب
1

2

3

5

4

 -5تدارک نقاط دسترسی محلی و از راه دور با رعایت موارد ایمنگی شگبکه بگه پایگگاههگای داده ،اینترنگت و
اینترانت
22
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1

2

3

5

4

-6امکان ارزیابی آنالین نیازها و انتخاب منابع به صورت فردی و گروهی
1

2

3

5

4

-1تدارک خدمات پشتیبانی فنی از منابع فنآوری از جملگه سگرویسهگای پشگتیبان و گگزارشگیگری و بگه
روزرسانی
1

2

3

5

4

-1وجود رویههای عملکردی مبتنی بر سیاستهای بهداشتی ،ایمنی و امنیتی
1

2

3

5

4

-1وجود خطمشیها و دستورالعملهای استفاده از منابع فنآوری
1

2

3

5

4

-12تدارک امکانات آموزش حضوری و مجازی برای کارکنان و کاربران کتابخانه
1

2

3

5

4

-11وجود صفحات وب مناسب جهت دسترسی به طیف گستردهای از خدمات
1

2

3

5

4

--12آموزش مناسب سختافزاری و نرمافزاری جدید معرفیشده توسط کتابخانه برای کارکنان
1

2

3

5

4

--13به روز بودن و اطالع از آخرین تحوالت فنآوریهای جدید اطالعاتی
23
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1

2

3

5

4

 5-3مدیریت منابع مالی
-1وجود بودجه کافی برای تهیه  ،تأمین و توسعه مجموعه شامل منابع فیزیکی و تجهیگزات ،منگابع چگاپی و
غیر چاپی ،دیداری و شنیداری ،تجهیزات جانبی ،برنامهها و پروژهها ،خدمات فناوری اطالعات ،و سختافزار و
نرمافزار
1

2

3

5

4

 -2مشورت رئیس کتابخانه بیمارستان در پایان سال مالی با کارکنان کتابخانه و مگدیران بیمارسگتان نسگبت
بهپیش بینی و برآورد بودجه بیمارستان برای سال آینده
1

2

3

5

4

-3عضویت رئیس/مسئول/سرپرست کتابخانه در کمیته بودجهریزی یا کمیته خرید بیمارستان
1

2

3

5

4
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-4تناسب بودجه با اهداف و برنامه راهبردی کتابخانه بیمارستان
1

2

3

5

4

-5تخصیص بودجه برای اجرای برنامهها ،طرحهای تحقیقاتی و پروژههای خاص با هماهنگی و نظارت سازمان
مادر
1

2

3

5

4

-6اختصاص  5درصد از کل بودجه جاری آموزشی و پژوهشی بیمارستان به کتابخانه آن مرکز
1

2

3

5

4

-1لحاظ نمودن ردیف رئیس کتابخانه در چارت سازمانی بیمارستانها و بهرهمندی مدیر کتابخانگه از مزایگای
آن
1

2

3

5

4

-1همترازی دریافت مزایا و کارانه برای کارکنان کتابخانه متناسب و همسان با سایر کادر درمانی بیمارستان
1

2

3

5

4

-1اختصاص یا بهرهمندی از درآمدهای حاصل از ارائه خدماتی مانند تهیه فتوکپی مدارک ،ترجمه ،تولیگد یگا
تکریر مدارک دیداری و شنیداری ،فروش انتشارات کتابخانه و برگزاری کارگاههای تخصصی بر اساس تصمیم
سازمان مادر بهعنوان درآمد اختصاصی برای کتابخانه
5
4
3
2
1
-12تخصیص بودجه جداگانه و کا فی جهت تعمیگر ،نگهگداری ،تعگویض و بگروز رسگانی و ذخیگره اسگتهالک
تجهیزات کامپیوتری و نرمافزارهای فناوری اطالعات و تجهیزات جانبی (مرگل دسگتگاه کپگی ،پرینتر،اسگکنر،
دستگاه برش و صحافی)
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1

2

3

5

4

-11تخصیص بودجه جداگانه و کافی جهت:
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی کوتاه و بلندمدت (شامل مواد مصرفی ،حقالتدریس مدرس ،پذیرایی)برای دانشجویان و اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران
1

2

3

5

4

برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت جهت ارتقاء سطح آمگوزش و سگواد اطالعگاتیکتابداران و کارکنان
1

2

3

5

4

برگزاری نمایشگاه کتاب و تازههای کتاب و نیز برگزاری مراسم هفته کتاب ،کتابخوانی و روز کتابدار1

2

3

5

4

مأموریتهای داخلی و خارجی کتابداران و کارکنگان اعگم از آموزشی،پژوهشگی و شگرکت در همگایشهگا وکنگرهها
1

2

3

5

4

-12مسئولیت مدیر کتابخانه در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه و کنترل و نظارت بگر هزینگه کگرد بودجگه
کتابخانه بیمارستان
1

2

3

5

4

 -13افزایش بودجه کتابخانه بیمارستان بر اساس تورم سالیانه کشور
1

2

3

5

4
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 -8مدیریت خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی
 -1وجود خطمشی و مقررات مستند و مکتوب از سگوی سگازمان مگادر در خصگوص دسترسگی بگه خگدمات
کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی شامل:
 دسترسی به گروههای مختلف کاربری1

2

3

5

4

 دسترسی طبقهبندیشده به کاربران مختلف1

2

3

5

4

 دسترسی کاربران از داخل بیمارستان به اطالعات از ساعت  1صبح الی  16بعد از ظهر از روز شنبه تاپنجشنبه
1

2

3

5

4

دسترسی از خارج بیمارستان از طریق وی پی ان برای کاربران که ارتباط سازمانی با سازمان مادر دارند1

2

3

5

4

دسترسی به کتابدار کشیك برای ساعات غیر اداری تا  24شب برای بیمارستانهای دارای نیروی انسانیزیاد
1

2

3

5

4

دسترسی فیزیکی به اطالعات موردنیاز با رایانههای اختصاصی با نظارت کتابدار متخصص1

2

3

5

4

 دسترسی به جستجوی اطالعات تخصصی با کمك کتابدار متخصص1

2

3

5

4
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استخراج  ،بازیابی و تحویل اطالعات موردنیاز توسط کتابدار در صورت عدم امکان مراجعه حضوری کاربران1

2

3

5

4

وجود عالئم ،تابلوهای راهنما برای دسترسی آسان به منابع و خدمات1

2

3

5

4

دسترسی به منابع چاپی برای کاربران به دو صورت امانت داخل و خارج از کتابخانه1

2

3

5

4

 -2آموزشهای ارائهشده از طریق کتابخانه بیمارستان از طریق مشاوره با گروه تصمیمگیری پزشکی در
راستای افزایش دانش بیماران و خانواده آنها
1

2

3

5

4

 -3فیلتر کردن منابع آموزش به بیمار بر اساس شرایط ،سطح دانش و آگاهی بیمار با هماهنگی گروه
تصمیمگیری پزشکی
1

2

3

5

4

 -4اقدامات آموزشی کتابخانه بیمارستان در راستای افزایش دانش کاربران خود شامل پزشکان ،پرستاران،
پیراپزشکان ،دستیاران  ،دانشجویان ،کارکنان آموزشی ،پژوهشی و سایر کارکنان
1

2

3

5

4

-5آشنایی کاربران با کتابخانه خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی از طریق تور ،مطالعه بروشور و
راهنماها و ...
1

2

3

5

4

 -6اقدامات آموزشی کتابخانه بیمارستان در راستای افزایش دانش تخصصی و مهارتهای حرفهای کتابداران
و کارکنان کتابخانه
1

2

3

5

4
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 -1آموزش به گروههای هدف به دو صورت حضوری و غیرحضوری (آموزش مجازی)
1

2

3

5

4

-1آموزش سواد اطالعاتی بهعنوان مجموعهایی از تواناییهای موردنیاز برای کتابداران و کاربران
1

2

3

5

4

-1ارائه بخشی از خدمات کتابخانه بیمارستان بهصورت غیرحضوری(مجازی)
1

2

3

5

4

 -12انجام خدمات تحویل مدرک ،خدمات مرجع مجازی ،یادگیری از راه دور
1

2

3

5

4

 -11انجام خدمات اشاعه گزینشی اطالعات
1

2

3

5

4

 -12ارائه خدمات مرجع و پاسخگویی به سؤاالت کاربران توسط کتابخانه بیمارستان
1

2

3

5

4

 -13انجام خدمات جستجو ،بازیابی ،ذخیره و اشاعه اطالعات مورد درخواست کاربران
1

2

3

5

4

-14ارسال اطالعات درخواستی از طریق ایمیل ،شبکههای اجتماعی و ارسال از طریق صفحه شخصی کاربر
1

2

3

5

4

-15خدمات همکاری بینکتابخانهای کتابخانه بیمارستان مطابق با خطمشی و فرایندهای سازمان مادر
1

2

3

5

4

 -16خدمات آگاهیرسانی جاری کتابخانه بیمارستان با هدف اطالعرسانی مستمر به کاربران و بروزرسانی
اطالعات آنها
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1

2

3

5

4

 -11ارائه خدمات ویژهای کتابخانه بیمارستان در راستای رسالت خود در کنار خدمات کتابخانه و اطالع
پزشکی برای رفاه حال و ارتقاء سطح رضایت بیماران
1

2

3

5

4
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پیوست ب
(اطالعاتی)
شرح وظایف سازمانی پست کتابدار
ب 1-عنوان شغل :کتابدار
تعریف:

ب1-1-

این شغل دربرگیرنده پستهایی است که متصدیان آنها نسبت بگه انجگام امگور محولگه در حگوزه گگردآوری،
سازماندهی ،بازیابی ،اشاعه و ترویج اطالعات علمی با استفاده از ظرفیتها و زیرساختهای موجگود و کسگب
مستمر دانش روز ،اقدام مینمایند .متصدی شغل کتابدار با آگاهی از منگابع اطالعگات علمگی علگوم پزشگکی،
ناشران معتبر ،توان ارزیابی منابع علمی ،آگاهی از نیازهای اطالعاتی و روشهگای صگحیح بازیگابی اطالعگات،
نسبت به گرداوری و دسترسپذیری اطالعات ،و ارائه خدمات اطالعرسانی در کتابخانهها و یگا مراکگز اطگالع-
رسانی علوم پزشکی اقدام مینماید .مهارت استفاده از نرمافزارها و سختافزارهای اطالعاتی جدید در راستای
توسعه و ارائه خدمات اطالعاتی با کیفیت در مکان و زمان مناسب از وظایف این شغل است.
ب2-1-

-

نمونه وظایف و مسئولیتها:

نیازسنجی اطالعات علمی کاربران بالقوه و بالفعل کتابخانه اعم از اعضگای هیئگتعلمگی ،دانشگجویان،

بیماران و کارمندان در راستای مجموعهسازی کتابخانه
-

شناسایی و ارزیابی منابع اطالعاتی علمی موردنیاز کاربران بالقوه و بالفعل اعم از کتاب ،مجلگه ،دسگت

نامه و...
-

مشارکت در خرید منابع کتابخانه از طریق شرکت در نمایشگاه بینالمللی کتاب و سایر روشها

-

مجموعهسازی ،سازماندهی و ردهبندی و آمادهسازی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی

-

برقراری نظم منابع در قفسهها

-

توسعه و ارزیابی مستمر مجموعه منابع اطالعاتی موجود و در دسترس کتابخانه

-

تهیه آرشیو مناسب از پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی و مجالتی که در دانشگاه منتشر میشود
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-

دسترسپذیر ساختن منابع و خدمات کتابخانه از طریق درگگاههگای الکترونیکگی مرگل وبسگایت یگا

خدمات از راه دور
-

انجام خدمات امانت کتاب و سایر منابع در گردش

-

بررسی رفتار اطالعیابی کاربران و انجام مداخالت اطالعاتی و آموزشی الزم برای اصالح و ارتقای آن

-

پاسخگویی به سؤاالت و تأمین نیاز اطالعاتی کاربران با استفاده از خدمات حضوری و از راه دور

-

راهنمایی و پاسخگویی به سؤاالت کاربران در خصوص استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

-

ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات به گروههای هدف کتابخانه

-

اطالعرسانی مستمر به کاربران بالقوه و بالفعل در خصوص منابع و خدمات موجود و دسگترسپگذیر از

طریق کتابخانه ،اعم از چاپی و الکترونیك
-

توسعه و ارزیابی مستمر نرمافزار جامع کتابخانه

-

برگزاری دورههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطالعاتی علمی

-

برگزاری دورههای آموزشی استفاده از نرمافزارهای رفرنس نویسی

-

راهنمایی و پاسخگویی به سؤاالت کاربران از نرمافزارهای رفرنس نویسی

-

راهنمایی و پاسخگویی به کاربران در تدوین استراتژی جسگتجو در اسگتفاده از پایگگاههگای اطالعگاتی

علمی
-

تهیه محتوای آموزشی در راستای ارتقاء سواد اطالعاتی کاربران کتابخانه

-

توسعه و بروز رسانی وبسایت کتابخانه

-

توسعه ،نگهداری و ارزیابی مستمر مواد و تجهیزات کتابخانه

-

مدیریت دانش در دانشگاه و ترویج و توسعه استفاده از آن

-

کمك به شناسایی و بازیابی اطالعات معتبر و مستند علمی و شیوه بهکارگیری آن برای ارتقای سگطح

سالمت
-

انجام سایر امور مربوط

ب 2-شرایط احراز:
 .1تحصیالت و معلومات:
-

کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی
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-

کارشناس کتابداری و اطالعرسانی پزشکی

-

کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی

-

کارشناس کتابداری و اطالعرسانی

-

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

-

کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی

-

کارشناس ارشد علمسنجی

 .2مهارت:
آشنایی با مهارتهای اطالعسنجی و نیازسنجی ،رفتارهای اطالعیابی و بازیابی اطالعگات ،پزشگکی مبتنگی بگر
شواهد و تصمیمسازی بالینی ،مدیریت دانش ،آشنایی با زبان انگلیسی و اصطالحات پزشکی ،آشنایی با نظام-
های ردهبندی منابع کتابخانهای ،آشنایی با مهارتهای  ،ICDLآشنایی با مهارتهای ارتباط مؤثر با کگاربران،
همکاران و مدیران
 .3دورههای آموزشی:

آشنایی با اصول و مبانی نظامهای ردهبندی پزشکی( -)NLMآشنایی با سگر عنگوانهگای موضگوعی پزشگکی
(-)MeSHآشنایی با اصطالحات پزشکی -آشنایی با پایگاههای اطالعاتی علمی پزشکی و عمومی -آشگنایی بگا
استفاده از نرمافزار و سختافزار کامپیوتر
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پیوست پ
(اطالعاتی)
فرمول و نسبت فضای موردنیاز برای خدمات کتابخانه و اطالعرسانی پزشکی
پ 1-فرمول تعیین تعداد صندلیها
 12٪از کل کاربران اصلی و 1٪از کاربران ثانویهپ 2-فرمول محاسبه کلی فضای کتابخانه
 متراژ کلی برای کلیه فعالیتهای کتابخانه = (تعداد صندلیها × 11/1-)1/3مترمربععدم امکان چیدمان در فضای موردنیاز به دلیل شرایط خاص ساختمان =  6%فضا برآورد شده
پ 3-نسبت تخصیص فضا
نسبت تخصیص فضای پیشنهادی برای کتابخانههای خاص1

:

3/6

:

دفتر کار کارکنان  :قفسهبندی و مخزن

:

2/5
فضاهای ارائه خدمات

جدول پ -1-فضای موردنیاز مجموعه
مؤلفه
قفسهبندی
کتاب و مجالت

قفسهبندی منابع چند رسانه ایی

فضای موردنیاز (مترمربع)
به ازای هر  122عنوان در قفسههای معمولی
(به عنوان مرال  2222جلد ÷  22= 122مترمربع قفسهبندی)

1/ 2

به ازای هر صد عنوان در قفسههای معمولی
(به عنوان مرال  2222جلد ÷  1 = 252مترمربع قفسهبندی

2/ 4

به ازای هر  122منبع چندرسانهای

1/ 2
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جدول پ -2-فضای موردنیاز نشستن(مطالعه و جلسات)
مؤلفه

فضای موردنیاز (مترمربع)

کابین تكنفره مطالعه  ،دفترکار /اتاقك
تكنفره

3

کابین /ایستگاه رایانهای تكنفره

4

صندلی راحتی دو نفره

برای فضای مطالعه معمولی و سرگرمی

اتاقكهای چندرسانهای

4
4

اتاق جلسات/سمینار

2مترمربع به ازای هر نفر ( حداقل  15مترمربع )

25

میز مطالعه

میزهای مطالعه جمعی با چهار صندلی

6

جدول پ -3-فضاهای اصلی/مرکزی
مؤلفه

فضای موردنیاز (مترمربع)

دسترسی عمومی به فهرست
منابع

3/ 5

ورودی سالن اصلی

مرجع ،ایستگاه جستجو ،اوپك ،تلفن کارکنان ،تابلو اعالنات،
باجه برگشت منابع

13

نمایش تازههای کتاب

استند نمایش کتب جدید

2

نمایش تازههای مجالت

محل نمایش و جستجو مجالت جدید

1

فضای خدمات کتابخانه

با فرض یك کارمند به ازای هر خدمت-میز امانت (15مترمربع) و مرجع ( 12مترمربع)
-محل خدمات بین کتابخانه

25

چندرسانهای

برای دو کابین /اتاقك مجهز به ال ای دی ،دی وی دی،
هدفون -دو عدد میز و صندلی و دو قفسه شیشهای برای
ذخیره وسایل دیداری و شنیداری

12-1

فضای دستگاه فتوکپی

مجهز به تهویه هوا و هواکش؛ دارای میز با فضای چندطبقهذخیره کتاب

6
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چرخدستی و سطل آشغالسرویس بهداشتی

باقابلیت استفاده افراد ناتوان و معلول

12

ایستگاه چرخدستی (کتاب بر)

نگهداری چرخدستیهای حمل کتاب

1/25

پ -4-فضای کاری کارکنان کتابخانه بیمارستان
مؤلفه

فضای موردنیاز (مترمربع)

دفتر مدیر کتابخانه

15

دفتر کتابدار

12

فضای کاری کارکنان غیر کتابدار

شامل فضای خدمات فنی و یك نفرکارمند
 -برای هر کارمند اضافی

15
5

اتاق کارکنان کتابخانه

12

انبار لوازمالتحریر و اداری

12
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پیوست ت
(اطالعاتی)
فرمول توزیع نیروی انسانی
فرمول نیروی انسانی کتابخانه برپایه مجموع نیروی انسانی بیمارستان ،تعداد دستیاران و دانشجویان و تعداد
تختهای بیمارستان تقسیم بر  122محاسبه میشود.


( /122نیروی انسانی بیمارستان +تعداد تختهای بیمارستان) = حداقل تعداد نیروی انسانی کتابخانه
بیمارستان

الف -اگر مطابق فرمول نیروی انسانی موردنیاز هر کتابخانه ،کمتر یا برابر با یك است ،کتابخانه توسط یگك
باصالحیت و یك نفر کتابدار یا غیر کتابدار اداره میشود.
ب -اگر نیروی انسانی موردنیاز هر کتابخانه ،مطابق فرمول نیروی انسانی دو باشد ،کتابخانه توسط دو کتابدار
باصالحیت بهعالوه و دونفرکتابدار یا غیرکتابدار اداره میشود.
پ -اگر نیروی انسانی موردنیاز هر کتابخانه ،مطابق فرمول نیروی انسانی برابر یا بزرگتر از سه باشد ،حگداقل
 %52از نیروی انسانی تماموقت کتابخانه باید کتابدار باصالحیت باشند و مابقی کارکنان میتوانند کتابدار و یا
متخصص در مشاغل مرتبط با کتابخانه نظیر کارشناس رایانه باشند.
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پیوست ث
(اطالعاتی)
تعداد کتابهای توصیهشده برای هر تخت بیماران سرپایی
ث 1-تعداد کتاب و منابع موردنیاز
تعداد کتاب و منابع موردنیاز برای مجموعه با توجه به شرایط درمانی بیمارستان ،تعداد بیماران و همراهان
بیمار و تعداد کاربران متفاوت است .محاسبه مجموعه هر کتابخانه مستقل تخصصی میتواند بر اساس فرمول
زیر انجام شود:
 + 100 R + 50 U + Pمجموعه پایه = V
که در آن:
 Rتعداد کاربران پژوهشی و آموزشی تماموقت سازمان مادر (تمام فراگیران بیمارستان).
 Uتعداد سایر اعضا و کاربران بالفعل کتابخانه (کارکنان و بیماران بیمارستان).
 Pتعداد مدارک و منابع اطالعاتی تولیدشده.
 Vتعداد کل مجموعه کتابخانه.

در این فرمول منظور از مدارک هرگونه مواد کتابخانگهای اعگم از کتگاب ،نشگریات ،فگیلم ،مجموعگه عکگس و
اسالید ،نوار صوتی ،نوار ویدئو ،لوح فشرده ،نرمافزار کامپیوتری ،دیسك نوری و ماننگد آن اسگت .مشگروط بگه
اینکه به نحوی سازماندهی شده و در مجموعه کتابخانه قرارگرفته شده باشد.
مجموعه پایه رقم تقریبی ثابتی است که نمایشگر حداقل مجموعه تخصصی است که بایگد در بگدو تأسگیس
کتابخانه بیمارستان موجود باشد .اما در حالت کلی موارد زیر میتواند بهصورت دستورالعملهای کلی در نظر
گرفته شود.

برای بیمارستانهای :
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 زیر  322تخت 1 ،کتاب برای هر تخت؛ بین 322 -522تخت 1 ،کتاب برای هر تخت؛ باالی  522تخت 6 ،کتاب برای هر تخت؛ -برای مؤسسات مراقبت طوالنیمدت  1کتاب برای هر تخت.
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