
                                						 2019تا  2016برنامھ استراتژیک یومک در سالھای  	

مسئول  اھداف
 مربوطھ

 گاھشماری وظایف موضوعات

توسعھ -1
راندمان 

 یومک

مارتا 
 لورنسو

استفاده از زیربنای -1-1
ایکوم در تعریف یومک بھ 
عنوان سیستم کارآمد در 

 سطح آموزش دانشگاھی 
 

 محکم کردن جایگاه یومک در ایکوم  -
تعریف و پایھ ریزی استراتژیک روابط با ایجاد مناسبات در -

ھای دانشگاھی اروپا، انجمن ھای مختلف (انجمن موزهگروه
ھا در ھای دانشگاھی اروپا، و ارتباط داشتن با ھمھ اینموزه

 شبکھ جھانی)
ھای ایکوم، نگذاری استراتژیک ارتباط با موسسات و سازماپایھ-

 ایھای ملی و منطقھکمیتھ
 انتقال زیر ساخت یومک بھ پاریس-

(گزارش  2016-2019
جلسھ  سالیانھ در
AGM( 

سازمان بھ انتقال 
 2017پاریس در سال 

توسعھ یومک بھ مناطق -1-2  
 استراتژیک

توسعھ نقشھ یومک بھ مناطق استراتژیک جغرافیایی (آسیا،  -
 خاورمیانھ)جنوب آمریکا، افریقا و 

 بھ روز رسانی دیتابیس یومک و بازبینی طراحی آن-
ھای دانشگاھی در دیتابیس ھا و مجموعھافزایش حضور موزه-

 ای یومکمنطقھ
 

توسعھ نقشھ: اکتبر 
تکمیل آن بین  2016

 .2019تا  2017
دیتا بیس جدید یومک: 

 2016دسامبر 

افزایش ارتباطات -1-3  
اعضای معمولی و اعضای 

 اجرایی ھیئت

 بازبینی اعضا دیتابیس-
 ساخت یک لیست ایمیل از اعضا جھت ارتباطات بیشتر-
ساخت یک گروه اسکایپ برای جلسات اعضای کمیتھ ھیئت اجرایی -

 ماه یک بار 3ھر 

دیتا بیس اعضا و 
اختصاص دادن یک لیست 

 2016امیل از جوالی 

ارزیابی و بھ روزکردن -1-4  
اسناد داخلی (قوانین و 

ھای راھنما برای ابچھکت
ھا، طراحی کنفرانس
ھای سالیانھ، کنفرانس

گزارش اعضا کمیتھ ھیئت 
اجرایی و رسیدگی بھ 

 گزارشات مالی کمیتھ)

بندی جلسھ اعضای کمیتھ ھیئت ھای یومک: جمعنامھقوانین و آیین-
؛ ایجاد محصوالت 2016اجرایی کنفرانس عمومی ایکوم در سال 

 الکترونیکی؛ 
ھا جھت استفاده از کشور ھای راھنما برای کنفرانسکتابچھ-

 میزبان
 ھای سالیانھ با در نظر گرفتن مسائل مالی آنبرگزاری کنفرانس-
ھای مالی کمیتھ با نظارت دو عضو خارج ارزیابی مسائل و گزارش-

 از کمیتھ

کتابچھ ھایی برای 
کنفرانس برای کشور 
میزبان / موافقت 

بر ھمکاری: اکتنامھ 
2016 

قوانین یومک و آیین 
نامھ ھا: تصویب آن 

 AGM 2017در جلسھ 
 

تصویب کنفرانس 
سالیانھ، بودجھ، 
گزارش سالیانھ، 

گزارشات مالی، (با 
حضور یک بازرس): 



AGM 2017 
افزایش ارزیابی در -1-5  

 ھاھمھ زمینھ
 

ھای ھای منظم ارزیابی جھت برگزاری نشستاستفاده از روش-
 ھای دیگرفعالیتسالیانھ و 

 ھاھای دقیق از آمار و ارقام جلسات و نشستگزارش-

انجام آن در جلسھ 
 (ھلسینکی) 2017یومک 

خلق و ساماندھی آرشیو -1-6  
 یومک

 جمع آوری مواد پراکنده (کاغذ و نسخھ ھای دیجیتالی)-
 سازماندھی و دیجیتالی کردن  -

بردن آنھا بھ صورت 
موقت (گوگل, مگا)؛ 

سرور بھ انتقال 
پاریس در دسامبر 

2017 
محکم -2

کردن نقش 
یومک بھ 
عنوان 
مرجعی 
برای 

ھا و موزه
ھای مجموعھ

 دانشگاھی

باربارا 
 راترمل

یکی کردن ابزار و -2-1
خدمات یومک در جھت ایجاد 

ھای ھا و مجموعھانجمن موزه
 دانشگاھی

 

خلق یک برنامھ ویژه کمک ھزینھ سفر یومک با توجھ بھ -
ھا و ھا و معیارھای مشخص (برای اعضای یومک در کنفرانسشایستگی

 یا کنفرانس ھای سالیانھ) 
 ھای آموزشی یومک برای مشاوران پایگاه اطالعاتی ایجاد برنامھ-
 ھای سالیانھھماھنگ کردن کنفرانس-
 الزم برای کمیتھایجاد و تعریف استانداردھای -
 

وب سایت جدید یومک: 
 2016دسامبر 
 

یومک  آغاز امتیاز
برای برنامھ ھای 

 2017مسافرتی: 

تعیین کارگروه سیستم -2-2  
 پس از ارزیابی کامل مسائل

در جھت تعیین اھداف استراتژی، تقویم  Ad-hoc	WGsخلق کمیتھ  -
 و پالن کاری

 WGچشم انداز جدید 
 AGMو تصویب آن در 

2017 
ایجاد نشریھ تخصصی  -2-3  

کمیتھ یومک بھ منظور 
ایجاد رفرنسی برای مجالت 
دانشگاھی موزه ھا و 
مجموعھ ھای دانشگاھی در 

 طوالنی مدت 
 

(بھ ریاست آندره سمپسون) بھ  Ad-hocایجاد نشریھ کمیتھ یومک  -
ھا، منظور: الف) توسعھ حوزه دسترسی یومک، ب) ارزیابی سرمقالھ

گذاری انتشارات د) ایجاد فھرست ج)تجدید نظر کردن در سیاست
 مطالب

(گزارش ھر  2016-2019
 AGMسالھ بھ 

اندازی شبکھ خلق و راه-2-4  
 ای ھای ملی و منطقھ

 

ھای ملی و ھای ھمکاری با شبکھپروندهبرگزاری جلسات توجیھی و -
 ایمنطقھ

 ایھای ملی و منطقھھای راھنما برای شبکھتھیھ کتابچھ-

کتابچھ ھای راھنمای 
 AGM 2017جدید: 

ارزیابی -2-5  
ھای ناشران گذاریسیاست

یومک و چاپ مواد قابل 
ھا و ارجاع برای موزه

 ھای دانشگاھیمجموعھ

 ھمردیف کردن آن با انتشارات ایکوم)توسعھ انتشارات یومک (و -
 چاپ تاریخ یومک-
ھای ھا و مجموعھھای راھنما برای موزهشروع سلسلسھ کتابچھ-

 دانشگاھی 
 چاپ نتایج جلسات یومک در میالن-

کتابچھ تاریخ یومک: 
2016 
 

سیاست گذاری 
 AGMانتشارات یومک: 

2017  
 AGMتولیدات میالن: 



2017 
توسعھ -3

یومک و 
زیر بھبود 

شاخھ ھای 
 آن 

 

گرازیال 
 ویسینگر

منتشر کردن اھداف -3-1
استراتژیک  یومک و 

 ای آن جغرافیای منطقھ
 

توسعھ مواد درونی یومک (با بروشورھا و چاپ قسمتی از وب -
فرانسھ، (عربی،  ھای عمومی ایکومسایت) نھ فقط بھ زبان

اسپانیایی، چینی و روسی) بلکھ بھ زبان اعضای ھیئت اجرایی 
 (فارسی، پرتغالی، و ژاپنی) 

 

تحویل مواد اولیھ 
این کار: در آینده 

 بحث خواھد شد.

توسعھ خدمات یومک -3-2  
(آموزش) برای رشد 

ای استانداردھای حرفھ
ھای دانشگاھی در موزه

 سراسر دنیا

ھای یومک و ھا و مکاتبات و سرویسھای نقشھرسانیتوسعھ اطالع-
ای (مقاالت با مواد قابل ارجاع، بھ خصوص در جغرافیای منطقھ

 نقشھ توسعھ ای مارتا لورنسو) 
 

نقشھ ارتباطی: اکتبر 
و نتیجھ آن از  2016

 2019تا  2017

انسجام یومک با -3-3  
نیازھای موزه ھا و مجموعھ 

دانشگاھی کوچک، بھ ھای 
خصوص در کشورھای خارج از 

 اروپا و شمال اروپا

ارزیابی دقیق تر نیازھا و توقعات موزه ھا و مجموعھ ھای -
 دانشگاھی کوچک در سراسر جھان (پرسشنامھ نمونھ)

توسعھ مواد خاص (با دستھ بندی کھ توسط باربارا انجام می -
 شود)

ارزیابی نتایج: 
  2017اکتبر 
 2018مبر مواد: دسا

توسعھ تصویر یومک و  -3-4  
شناسایی سیستم ھای آموزش 

ھای فرھنگی آکادمیک و بخش
 آن در سراسر جھان

-Adھای اجتماعی کمیتھ ایجاد خبرنامھ یومک در وب سایت و شبکھ-
hoc (ریاست لیندل کینگ) 
بھ روز کردن وب سایت یومک در جھت شناساندن آن بھ ھمھ  -

 جوامع
 ترین زمان ممکنوب سایت یومک در کوتاه بھ روز رسانی-
: ھدف، ارزیابی خبرنامھ یومک از نظر دانشجویان و مخاطبان آن-

  مخاطب، فرمت، فراوانی
نگاه ھای مختلف (بازبینی بروشورھای یومک و توسعھ آن بھ زبان-

 ).3-1کنید بھ 
 

کتابچھ یومک کھ در 
AGM 2017  آماده

 خواھد شد.
وب سایت یومک:  

 2017 دسامبر
نشریھ یومک:  

 2016سپتامبر 

ارتقا و اطالع رسانی -4  
 جایزه جھانی یومک

کمیتھ برگزاری جایزه یومک (بھ ریاست پانو نیکانن) تجدید  -
 نظر کردن در نحوه ارائھ مقالھ، و چاپ مطالب مرتبط

 آماده کردن نقشھ کلی برای جایزه یومک-

نقشھ ارتباطی جایزه 
 2016یومک: دسامبر 

 

	2016جوالی  19موافقت شده توسط اعضای ھیئت اجرایی یومک، 

	


