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 پزشکیدندانبازدید از کتابخانه دانشکده جلسه 

 
با حضور    دندانپزشکیدر محل کتابخانه دانشکده    26/09/1401مورخ  شنبه  روز 

د به عمل تیم ارزیاب کتابخانه مرکزی بازدیمدیر محترم اطالع رسانی پزشکی و  

 بحث و بررسی شد:  آمد، موارد ذیل

 

 



 

 

 انجام شد و نقاط ضعف به دانشکده ارائه شد.ک لیست ارزیابی چمطابق  ▪

جدیدالورود به طور جدی برگزار  برای دانشجویان      ابخانه در کت   مقرر شد تور آموزشی ▪

 شود. 

دانشجویان   ▪ برای  کارگاه  برگزاری  با  رابطه  در  و  با  مقرر شدن  ها  دانشکده  روسای 

رسانی   اطالع  مدیریت  طرف  از  و  شود  صحبت  جدی  طور  به  پژوهشی  معاونین 

 پزشکی برای آن ها نامه جهت اجباری شدن این کارگاه ها ارسال شود. 

مدیر ▪ رس  بازدید  جدید  اطالع  مطالعه  سالن  از  ارزیاب  تیم  و  دانشکده  انی  کتابخانه 

 . انجام شد دندانپزشکی

مقرر شد پارتیشن بندی سالن مطالعه جدید برای تفکیک قسمت خواهران و برادران   ▪

 از طرف مسئول کتابخانه پی گیری شود. 

روی سیستم   ▪ بر  تر  دسترسی سریع  جهت  اطالعاتی  های  پایگاه  لینک  شد  مقرر 

 ن مرجع کتابخانه توسط خانم یاراحمدی قرار بگیرند. د در سالهای موجو

پروپوز ▪ شد  هوامقرر  بر  مبتنی  کتابخانهشلی  کتابخان  (Rfid) مندسازی  طرف   ه از 

 . اقدام شود هتهی  تجه  ن ه قرار بگیرد که در راستای آدمرکزی تهیه و در اختیار دانشک

به   ▪ دانشکده  کتابخانه  نیاز  مورد  کتب  لیست  بورد  بازدید  از  قبل  ماه  یک  شد  مقرر 

 معاونت تحقیقات ارسال شود. 

ده ها  مدیر اطالع رسانی درباره روند حذف نسخه فیزیکی پایان نامه ها برای دانشک ▪

 .ه دادنداتی ارائتوضیح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 اسامی حاضرین جلسه 

 و منابع علمی  یم زاده مدیر اطالع رسانی پزشکیابراه فرزاد  دکتر ✓

 خانم خدیجه صیادی مسئول کتابخانه پیراپزشکی  ✓

 ارعی کارشناس کتابخانه مرکزیخانم اسما ز ✓

 خانم ابراهیمیان مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه  ✓

 کده دندانپزشکی مرادی مسئول کتابخانه دانش  خانم ✓

 دندانپزشکی کتابخانه   کتابدار  ه یار احمدیهالخانم  ✓

 


