
 

 

 جلسه   صورت
 

 مدنیبیمارستان بازدید از کتابخانه  :نام جلسه 

 

جلسه فرزاد  دکتر  :  رئیس 

 ابراهیم زاده 

ناهید    :دبیرجلسه سرکارخانم 

  حسینی

  

        :دستور کار جلسه

 هانع کاری کتابخانه  بررسی موا  

 

 2:شماره جلسه 

جلسه  تلفن   26/10/1401:تاریخ جلسه  دبیر  داخلی   066-33120232  :تماس 

215 

 مالحظات  8:30ساعت جلسه: 

جلسه   کتابخانه    :مکان 

 مدنی بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهید رحیمیبازدید از کتابخانه جلسه 

 
کتابخانه    26/10/1401مورخ    دوشنبهروز  محل  حضور  مدنی  بیمارستان  در  با 

د به عمل زی بازدیکرتیم ارزیاب کتابخانه م مدیر محترم اطالع رسانی پزشکی و  

 بحث و بررسی شد:  آمد، موارد ذیل

 

 

 عملکرد کتابخانه توسط مسئول کتابخانه بیمارستان ارائه شد.  ▪

.بخش خبر به  2  .گزینه به روز رسانی آپدیت شود 1  ارائه شد: نقاط ضعف وب سایت   ▪

شود   ماها 3روز  صورت  به  ها  کارگاه  شوند   ه ن.  به    برگزار  کارگاه  برگزاری  از  قبل  و 

   .کتابخانه مرکزی اطالع دهند

 به صورت کارگاه حضوری در بهمن ماه برگزار شود  up to dateمصوب شد پایگاه   ▪

 به صورت حضوری در اسفندماه برگزار شود.   clinicalkeyمصوب شد پایگاه  ▪

وب   ▪ رسانی  روز  به  مورد  در  کلی  پیام  یک  عباسی  خانم  ماه  هر  آخر  شد  مصوب 

ها   بسایت  کتابداران  کتابداران  فرستد  برای  جهت  موردی  تلفنی  تماس  همچنین  و 

 بگیرد. 

 مصوب شد مواردی که در قاصدک ایراد دارند اصالح شوند.  ▪

شد ▪ م  مصوب  به  نسبت  دانشجویان  اعتراض  نامه  زیودار،  خانم  گیری  پی  ستقر  با 

معاونت   جهت  بیمارستان  رئیس  بر  عالوه   ترخیص(  از  بعد  واحد)پیگیری  شدن 

 تحقیقات ارسال شود. 

انجام شود)پیگیری جهت صندلی سالن مطالعه   ▪ کامپیوتر  به  ارسال  و صندلی  نامه 

 رئیس بیمارستان و معاونت تحقیقات( 

نامه به رئیس بیمارستان و  ارسال  ا پیگیری شود )تفکیک سالن مطالعه ه  مقرر شد  ▪

 معاونت تحقیقات( 

 

 

 

 

 

 



 

 اسامی حاضرین جلسه 

 و منابع علمی   رسانی پزشکی الع یم زاده مدیر اطابراه فرزاد  دکتر ✓

 زیخانم ناهید حسینی رئیس کتابخانه مرک  ✓

 دانشکده پیراپزشکی مسئول کتابخانه   خدیجه صیادی خانم  ✓

 کارشناس کتابخانه مرکزی  محبوبه عباسی خانم   ✓

 خانم لیال زیودار مسئول کتابخانه بیمارستان مدنی  ✓

 


