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 بخش سازمانذهی

 ٍطرح   ٍ پایاى ًاهِ ًسخ1200ِ خریذاری ضذُ در طَل سال تِ تؼذاد هادُ سازی کتةٍآ سازهاًذّی

 پژٍّطی،

 ًِجْت تواهی کتاتخاًِ ّای تاتؼِفْرستٌَیسی هٌاتغ در ًرم افسار هذیریت هٌاتغ کتاتخا  

 پیگیری جْت ًػة ًرم افسار جذیذ ٍ تحت ٍب آررسا 

 راُ اًذازی ًرم افسار آررسا در کلیِ کتاتخاًِ ّا 

 ترگساری کارگاُ آهَزضی ًرم افسار آررسا 

 در ًرم افسار هرتَطِ ، گسارش ٍجَداضکال درًرم افسارتِ هَسسِ هرتَطِ ٍپیگیری رفغ آى 

 تْیِ گسارضگیریْای هرتَط تِ آهار هٌاتغ در ًرم افسار 

بخش مجموعه سازی 

 کٌٌذگاى آٍری ٍ اًتخاب هٌاتغ تر اساس ًیازّاّی اطالػاتی هراجؼِ سیاست فراّن 

 ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت تر اهَر سفارش ّای داخلی ٍ خارجی 

 تْیِ سیاِّ ّای پیطٌْادی از هٌاتغ اًتخاب ضذُ جْت سفارش 

 ًِترًاهِ ریسی ٍ کٌترل اجرای ٍجیي در کتاتخا 

 ًِساهاًذّی ٍ کٌترل هثادلِ یا اّذای هٌاتغ اطالػاتی ٍجیي ضذُ در کتاتخا 

 ایجاد ّواٌّگی الزم در اًتخاب هٌاتغ هرجغ تا تخص هرجغ 

  رسیذُ  ًاضراى پیگیری ٍ تررسی سفارضات 

 ضرکت فؼال در ًوایطگاُ ّای کتاب جْت آضٌایی تا هٌاتغ جذیذ 

 ًِتْیِ آهارّای الزم جْت ارائِ تِ رئیس کتاتخا  

 بخش مرجع



 ًِپاسخگَیی ٍ راٌّوایی کلیِ کارتراى جْت استفادُ از هٌاتغ کتاتخا 

 ًِجستجَ ٍ تازیاتی کاهل اطالػات در هَجَدی کتاتخاًِ از طریق ًرم افسار کتاتخا 

  پاسخگَیی تِ پرسص ّای کارتراى، آهَزش ٍ راٌّوایی آًاى در جْت جستجَ ٍ استفادُ از هٌاتغ ایي تخص

 کتاتخاًِ

 جستجَی هَضَػات ، هقاالت ٍ هطالة هَرد ًیاز کارتراى ازطریق سیستن کتاتخاًِ ٍ ایٌترًت 

 ، آهَزش جستجَی هٌاتغ در ترگِ داى الکترًٍیکی 

 پاسخگَیی تِ درخَاست هراجؼاى هجالت ٍ تحَیل هجالت جْت هطالؼِ در سالي ٍ یا کپی از هقاالت 

 ، پاسخگَیی تِ سَاالت هرجغ تلفٌی 

 ، راٌّوایی هراجؼِ کٌٌذُ تِ سایر کتاتخاًِ ّا درغَرت ًثَدى هٌثغ هَرد ًیاز 

 ّا ٍ ّوچٌیي کتة ترگطتی ِ  فایل ٍ چك ًوَدى کتة هَجَد در قفس

 ًظارت، کٌترل تر هٌاتغ ٍ اًجام ٍجیي هٌاتغ تػَرت دٍرُ ای 

  ًِتررسی ٍ ارزیاتی هٌاتغ جْت تکویل ٍ رٍزآهذسازی هجوَػِ کتاتخا 

 قفسِ خَاًی دٍرُ ای ٍ ترطرف ًوَدى اضکاالت هَجَد در کتاب ّا ٍ هطخع ًوَدى کتاب ّای هفقَدی 

 ، ًِظارت تر اهَر سالي هطالؼ  

  پاسخگَیی تِ پرسص ّای کارتراى، آهَزش ٍ راٌّوایی آًاى در جْت جستجَ ٍ استفادُ از هٌاتغ ایي تخص

 کتاتخاًِ

 کپی از هقاالت درخَاستی تِ هٌظَر فراّن آٍردى اهکاى استفادُ کارتراى از هٌاتغ ٍ اهکاًات 

بخش اطالع رسانی 

  راٌّوایی دسترسی تِ هٌاتغ کتاتخاًِ دیجیتال ٍ سرٍیسVPN 

 ُازکتاتخاًِ دیجیتال پسضکی راٌّوایی کارتراى تػَرت تلفٌی ٍ یا پست الکترًٍیکی در خػَظ استفاد   

 کٌترل دسترسی تِ تاًکْای اطالػاتی هَجَد در کتاتخاًِ دیجیتال پسضکی   

 جستجَی هقاالت ٍ راٌّوایی جْت جستجَ در کتاتخاًِ دیجیتال پسضکی   

  ُترگساری کارگاّْای آهَزش هٌاتغ الکترًٍیکی داًطگا

 هَردًیاز ًظارت تر اهَر تخص اطالع رساًی ٍ ارائِ گسارش ّای 

  ُجستجَی اطالػات از هٌاتغ کتاتخاًِ دیجیتال داًطگا

  تِ هراجؼاى آهَزش ًحَُ استفادُ از کتاتخاًِ دیجیتال پسضکی 



 ارائِ ًتایج جستجَ تػَرت پریٌت ، چاج رٍی  CD  ٍیاپست الکترًٍیکی 

  ًظارت تر سیستوْا ٍ ایستگاّْای کارتری ٍ راٌّوایی کارتراى در استفادُ از هٌاتغ ػلوی

  گسارش ٍجَد ًقع فٌی سخت افساری یا ًرم افساری تخص

 

 

 


