ماموریت کتابخانه بیمارستان  15خرداد:
تمَیت آهَصش ،پژٍّص ٍ فعالیتْای آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگاُ ٍ بیواسستاى ٍ حوایت اص تالضْای بیواسستاى دس
جْت استمای سالهت ،اص طشیك تْیِ ،تَسعِ ٍ تسْیل دستشسی بِ هٌابع ٍ اطالعات علوی هَسد ًیاص جاهعِ داًطگاّی
ٍ هذیشیت بْشُ بشداسی اص هٌابع علوی است.

اصول ارزشی ماموریت کتابخانه بیماستان  15خرداد:
اسائِ خذهات :کتابذاساى بْتشیي خذهات هوکي سا اص جْت بٌْگام بَدى ،دلیك بَدى ٍ کاهل بَدى بِ توام هشاجعاى
ًَآٍسی  :کتابذاساى دائوا بذًبال سٍیکشدّای خالق دس اسائِ خذهات ٍ تْیِ هٌابع علوی ٍ بکاسگیشی فٌاٍسی ّا ٍ هٌابع
جذیذ اطالعاتی ّستٌذ .کتابذاساى با ّوکاسی گشٍّی بِ اسائِ خذهات ٍ ًَآٍسی هی پشداصًذ .کتابذاساى تخصص ٍ
هْاستْای خَد سا دس استفادُ اص اطالعات ٍ فٌاٍسی اطالعاتی بِ اضتشان هیگزاسًذ.
کاس گشٍّی :کتابذاساى با ّوکاسی گشٍّی ٍ باال تشیي پتاًسیل فشدی بِ اسائِ خذهات ٍ ًَ آٍسی هی پشداصًذ .
سّبشی :کتابذاساى ،تخصص ٍ هْاستْای خَد سا دس استفادُ اص اطالعات ٍفٌاٍسی اطالعاتی بِ اضتشان هی گزاسًذ .

اهذاف و وظایف کتابخانه بیمارستان  15خرداد
کتابخاًِ بیواسستاى  15خشداد ٍ کتابذاساى هتخصص آى پیَستِ دس تالضٌذ تا ّذفْا ٍ ٍظایف خَد سا با ّذفْا ٍ سسالت
بیواسستاى هٌطبك ٍ ّواٌّگ ساصًذ .بش ایي اساس  ،کتابخاًِ بیواسستاى بِ تذٍیي اساسٌاهِ ای کِ ّذفْا ٍ سسالت
کتابخاًِ بیواسستاى با سٍیکشد کاسبشدی ٍ تَجِ بِ جایگاُ کتابخاًِ بِ هٌضلِ هشکض داًص ٍ ًیض چگًَگی تحمك
ّذفْاست ،هبادست ٍسصیذُ است .ایي اّذاف ٍ ٍظایف بِ ضشح ریل هی باضذ:
پطتیباًی اص بشًاهِ ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگاُ ٍ بیواسستاى
ضٌاسایی ًیاصّای جاهعِ ّذف خَد ٍ فشاّن کشدى اهکاًات ٍ تاهیي ًیاصّا
هجوَعِ ساصی  ،ساصهاًذّی ٍ اضاعِ اطالعات دس ساستای اّذاف ٍ فعالیتْای بیواسستاى
ّوگام ًوَدى هٌابع ٍ خذهات با تحَالت جاهعِ ٍ ًیاصّای هتحَل جاهعِ ّذف
فشاّن ساختي اهکاى دستشسی سشیع ٍ ساحت بِ هٌابع اطالعاتی بشای اعضا ی ّیأت علوی  ،داًطجَیاى
ٍ کاسکٌاى بیواسستاى بِ هٌظَس پطتیباًی اص ّذفْای آهَصضی ٍ پژٍّطی کًٌَی ٍ آیٌذُ بیواسستاى
تالش ٍ ًظاست بش بکاسگیشی ًیشٍی اًساًی هتخصص دس کتابخاًِ بیواسستاى
تْیِ هحتَا ٍ سٍصآهذ ًگْذاضتي پشتال کتابخاًِ بیواسستاى
هطاسکت فعال دس اهَس پژٍّطی بیواسستاى

