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 فرم ارزشیابی کتابخانه های تابعه دانشگاه
 

 

 

  تاریخ تکمیل                        فرد تکمیل کننده                 مسئول کتابخانه                    نام کتابخانه   

 

 (20سقف امتیاز ) شاخص اطالع رسانی .1

 

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

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

 کتابخانه در محل دید

5/1   

محل دید نصب تابلوی مقررات عمومی کتابخانه ها در  2

 ارباب رجوع

5/1   

   5/1 منشور حقوق استفاده کنندگان در کتابخانهنصب تابلوی  3

و اطالع رسانی)فضای  در معرض دید قرار دادن 4

 آیین نامه امانت مجازی و ...(

5/1   

و اطالع رسانی )فضای  در معرض دید قرار دادن  5

 آیین نامه جریمهمجازی و ...( 

5/1   

و اطالع رسانی )فضای  در معرض دید قرار دادن  6

 آیین نامه تسویه حسابمجازی و ...( 

5/1   

و اطالع رسانی )فضای  در معرض دید قرار دادن  7

های موجود در پورتال کتابخانه فرایند مجازی و ...( 

فرایند  مرکزی)مصوب شورای تخصصی کتابخانه(

 و ... -فرایند عضویت -رزرو

2   

   2 بخش های کتابخانه وجود راهنماهای  8

افزار کاوش و پیگیری گزارش به موقع مشکالت نرم  9

)با ارائه مستندات مثل عکس پیام یا جهت حل مشکل

 )عکس مستندات(نامه اتوماسیون و ...(

3   



مقررات  دستورالعمل ها، نگهداری کلیه فرایندها، 10

آیین نامه ها در زونکن و نگهداری در محل  کتابخانه،

 مناسب

1   

و مقام مافوق  انجام کلیه امور محوله کتابخانه مرکزی  11

 )عکس مستندات(در اسرع وقتآن مرکز 

3   

  

 (35) سقف امتیاز شاخص سازماندهی .2

 

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه  1

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

5   

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

 قاصدک

3   

   5 به روز بودن واحد ثبت منابع در نرم افزار کاوش 3

   3 به روز بودن واحد آماده سازی 4

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

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

)چینش اصولی مخزن، چینش منظم منابع در قفسه ها 7

راهنماهای متحدالشکل موضوعی قفسه ها،نظم منابع در 

 و ...(، رده های یکدست قفسه ، وجود لیبل و بارکد منابع 

4   

   3 پیگیری کتب امانتی تاخیری 8

مخزن غنی و متنوع چاپی و یا غیرچاپی )مرجع و  9

 غیرمرجع(متناسب با ارباب رجوع 

5   

   3 ، جدیدکاربردی ،جذب کتب اهدایی مرتبط  10

 

 

 

 ( 35) سقف امتیاز شاخص وب سایت کتابخانه

 

 

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

دانشکدخ /وجود لینک مستقیم و بالواسطه کتابخانه بیمارستان  1

 دانشکده/در وب سایت بیمارستان

5/0   



شامل تاریخ، هدف، چشم انداز، ´درباره ما ´درج لینک  2

 و معرفی جامعه استفاده کننده  

1   

   5/0 (و لینک سامانه نوپا logoوجود نشان) 3

   5/0 (و لینک سامانه منبع یابlogoوجود نشان) 4

درج لینک وب سایت کتابخانه دیجیتال و مرکزی در وب  5

 سایت 

5/0   

   3 درج لینک خبر به روز و فعال در وب سایت کتابخانه  6

درج لینک کارگاه های آموزشی کتابخانه در وب سایت  7

لیست شرکت -فایل-مدرس-تاریخ-اطالعات شامل عنوان

 کنندگان

5   

   5/0 لینک نرم افزار کتابخانه در وب سایت کتابخانه  8

درج صحیح  عنوان کامل کتابخانه در سر صفحه وب سایت و 9

 دانشکده/آرم بیمارستان

5/0   

   5/0 درج شابکا صرفا درصفحه اول وب سایت کتابخانه 10

فهرست وآدرس اینترنتی صحیح منابع الکترونیکی تخصصی  11

-آن بیمارستان وطبقه بندی بر اساس نوع منبع شامل مجله

 بانک اطالعاتی-فیلم-کتاب

5   

   5/0 وجود گالری تصاویر کتابخانه 12

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه شامل عملکرد تمامی بخش  13

 html های کتابخانه به صورت

5/0   

وجود بروشور راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه  14

 htmlدر سایت به صورت 

1   

   5/0 درج ونمایش ساعت کار مخزن  کتابخانه وبخش امانت 15

مقطع -رشته -کتابخانه شامل اسامیدرج اطالعات پرسنل  16

 تلفن ثابت(-اطالعات تماس)ایمیل-سمت شغلی-تحصیلی

1   

خدمات کتابخانه ای و -وجود آیین نامه های روز آمد عضویت 17

وجین در سایت کتابخانه)مطابق ایین نامه های مصوب 

 شورا(

1   

وجود راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه در سایت  18

 کتابخانه

1   

   5/0 وجود بخش فعال و پاسخگوی پرسش از کتابدار 19

   1 وجود لینک مستندات اطالع رسانی بروز  20



وجود فرم نظرسنجی آنالین جهت دریافت نظرات و  21

 پیشنهادات و ارزیابی رضایت کاربران کتابخانه

5/0   

تعداد درج آخرین تاریخ به روز رسانی و نمایش شمارشکر  22

 بازدیدکنندگان در وب سایت

5/0   

فرم -ایمیل-وجود لینک تماس باما شامل شماره تلفن 23

 درخواست ودرج 

 آدرس پستی

 

1   

 شناسایی وب سایت از طریق  24

ادرس اینترنتی صحیح)مطابق الگوی استانداردکتابخانه های 

 علوم پزشکی کشور(

5/0   

 (site mapوجود نقشه سایت ) 25

 

5/1   

   5/1 تازه های کتاب مختص گروه های هدف کتابخانه  26

   3 وجود خبرنامه فصلی 27

خالی یا صفحه مورد –نداشتن لینک شکسته )منو آبشاری  28

 نظر پیدا نشد( 

به ازای 

وجود هر 

یک مورد 

امتیاز  5/0

 منفی

  

ژورنال -پیوستگی در استفاده از کلمات بطور مثال از مجله 29

مفهومی واحد استفاده نگردد. یک کلمه برای یک برای 

 مفهوم در کل سایت

به ازای 

وجود هر 

یک مورد 

امتیاز  5/0

 منفی

  

یکدستی فرمت درج اطالعاتی که ارزش محتوایی یکسان  30

 دارند 

1   

تنظیم شود htmlمحتوای صفحات وب سایت باید در قالب  31

 بجز محتوای آموزشی

1   

 

 (10ز ا)سقف امتیشاخص میزان رضایت   .3

  

 امتیاز نهایی خودارزیابی سقف امتیاز شاخص ردیف

   4 از کتابخانه مرکز پژوهشی معاون/رضایت مدیر 1



   3 از کتابخانه دانشگاه رضایت مدیر اطالع رسانی 2

با توجه به نظرات  رضایت ارباب رجوع از کتابخانه) 3

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

  و ...(

3   

  

 .مستندات ناقص بررسی نخواهند شد 

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

  جهت مستندات عکس تهیه شود.فعالیتهای فضای مجازی از 

 

 

 

 

 

  ارزیابی                                 تاریخ ارزیابی  )ان( کارشناس

      


