رسالت  ،اهداف  ،وظايف  ،خط مشي و چشم انداز دانشكده پرستاري بانك ملي ايران
رسالت  :تقويت آموزش  ،پژوهش و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و حمايت از تالش هاي دانشگاه در جهت ارتقاي سالمت از طريق تهيه ،توسعه و تسهيل دسترسي
به منابع و اطالعات علمي مورد نياز جامعه دانشكده و مديريت بهره برداري از منابع علمي ،همچنين بستر سازي مناسب جهت ارتقائ سالمت جامعه و تامين خدمات مطلوب به
ذينفعان نظام سالمت از طريق بلوغ فكري و رواني دانشجويان و فراهم آوردن شرايط ورود دانشجو به عرصه هاي شغلي و خدمات حرفه اي و مسئوليت پذيري ،تربيت نيروي
انساني با صالحيت و نوآور در حيطه هاي آموزشي پژوهش ،مديريت و خدمات با ليني با استفاده از سرمايه هاي انساني توانمند و متعهد و تكنولوژي روز مبتني بر ارزش هاي
اخالق حرفه اي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه در سطح كشور.

اصول ارزش هاي رسالت:
 /1ارائه خدمات  :خدمات دقيق  ،كامل ،مطابق با روز و به موقع به مراجعان
 /2نوآوري :استفاده مستمر از رويكردهاي خالقانه در ارائه خدمات و تهيه منابع علمي و به كارگيري فناوري و منابع جديد اطالعاتي به صورت همكاري گروهي
ارزش ها :كسب رضايت خالق هستي – كرامت انساني -رعايت اخالق حرفه اي -تعهد گرايي -نوآوري و نوآموزي -ارتقاء مستمر كيفيت – همدلي و همكاري -بهبود روابط انساني
و تقويت روح اعتماد .

اهداف كتابخانه دانشكده پرستاري بانك ملي ايران
 /1پشتيباني و مشاركت فعال در برنامه هاو امور آموزشي و پژوهشي دانشكده
 /2شناسايي نيازهاي جامعه دانشكده و فراهم كردن امكانات  ،تامين نيازها
 /3مجموعه سازي  ،سازماندهي واشاعه اطالعات  ،تهيه محتوا و روزآمد نگهداشتن كتابخانه در راستاي اهداف و فعاليت هاي دانشكده
 /4همگام نمودن منابع و خدمات با تحوالت جامعه و نيازهاي متحول جامعه دانشكده
 /5فراهم ساختن امكان دسترسي سريع و راحت به منابع اطالعاتي براي اعضاي هيات علمي  ،دانشجويان و كاركنان دانشكده به منظور پشتيباني از هدف هاي آموزشي و پژوهشي
كنوني و آينده دانشكده

خط مشي و روش هاي علمي جهت نيل به اهداف
 /1بررسي نيازهاي مرتبط با برنامه هاي آموزشي و پژوهشي از طريق مطالعات نيازسنجي و برقراري ارتباط هاي منظم با گروه هاي آموزشي دانشكده .
 /2تالش براي افزايش بودجه جهت خريد ،تامين و تقويت مناسبترين منابع علمي در حوزه هاي آموزشي پژوهشي مورد نياز دانشكده .
 /3برگزاري كارگاه هاي آموزشي و ارتقاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي به منظور استفاده بهينه اغضاي هيات علمي  ،پژوهشگران و دانشجويان .
 /4سفارش  ،خريد و دسترس پذيري به منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيك  ،گسترش ارتباط بين كتابخانه اي به منظور تهيه منابع مورد نياز كاربران و همچنين بازبيني و شمارش
دوره اي و به روز نمودن كتاب هاي موجود در كتابخانه .
 /5مرور و بررسي آخرين يافته هاي ع لمي پژوهشي پيرامون بكارگيري بهينه كاركنان  ،منابع و ابزارها و همچنين برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي مراجعان و كسب
حداكثر بهره گيري از منابع و امكانات كتابخانه .

چشم انداز
برآن هستيم تا با استعانت به قدرت اليزال پروردگار با تكيه بر دانش و فناوري اطالعاتي روز به مدد ايمان و وجدان كاري در راستاي رسالت خويش با جذب نيروي انساني كارآمد
 ،متخصص و متعهد سطح كمي و كيفي فعاليت هاي خويش را ارتقاء داده و بر اساس نيازهاي جامعه و با تكيه بر دانش و بينش كادر آموزشي پژوهشي و اداري با تالش و همكاري
گروهي در ارائه خدمات در بهترين سطح ممكن باشيم .

