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 کتابخانه های بروجرد و الیگودرز ودورود و پلدختر کتابداران با  آنالین جلسه

 
ی آنالین در بستر   هبا حضور افراد ذیل جلس  22/04/1401مورخ    هچهارشنب روز 

 اسکای روم تشکیل شد و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت: 

 

 

 



 

 بروجرد:  پرستاری کتابخانه دانشکده        

برای  رئیس کتابخانه مرکزی  و  مدیر اطالع رسانی پزشکی  پیگیری های الزم توسط   ▪

 است.  ال انجامر حنیروی طرحی کتابدار پزشکی برای بروجرد د

 ود.توسط دکتر ابراهیم زاده انجام ش  خلیلی انتشارات  ب تک پیگیری  ▪

و مدیر اطالع رسانی پزشکی مطرح کردند    در مورد فضای دانشکده بروجرد بحث شد  ▪

 کتابخانه استفاده شود. که از فضاهای وسیع دانشکده جهت بخش های مختلف 

     

 نشکده پرستاری الیگودرز: کتابخانه دا 

 رح شد.از جمله کمبود سیستم کامپیوتر مط کمبود امکانات و تجهیزات کتابخانه ▪

کتابخانه ▪ ابراز رضایت    مسئول  مرکزی  کتابخانه  از  کتاب  تحویل  و  کتاب  نحوه خرید  از 

    کردند. 

و    خش مشاوره اطالعاتی به صورت رسمی در دانشکده راه اندازی شود شد ب   رر مق ▪

نامه مرکزی   شیوه  کتابخانه  در  متمرکز  صورت  به  خانم    آن  کاکاتوسط  الوار،  ئی،  زارعی 

  رئیس کتابخانه مرکزی به کتابخانه ها ابالغ شود و بعد از تایید  تدوین    سپهوند و یاراحمدی

 ابالغ شود.

کتب   ▪ های  تازه  عناوین  از  مجازی  نمایشگاه  شد  کلیمقرر  ها  توسط  کتابخانه  در  ه 

 سطح دانشگاه اطالع رسانی شود. 

 

 مجتمع عالی سالمت دورود:   

 .کمبود نیرو مطرح شد  ▪

جهت  رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی یری های الزم توسط مدیر اطالع پیگ ▪

 در حال انجام است. ورود  برای دجذب نیرو کتابدارپزشکی 

 دانشکده پرستاری پلدختر: 

کتابخانه ▪ ابراز رضایت    مسئول  مرکزی  کتابخانه  از  کتاب  تحویل  و  کتاب  نحوه خرید  از 

    کردند. 



 کمبود نیروی کتابدار پزشکی در پلدختر به دلیل استعالجی خانم دریکوند   ▪

برای   رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی مدیر اطالع پیگیری جذب نیرو توسط   ▪

 ل انجام است. پلدختر در حا 

 اسامی حاضرین جلسه 

 و منابع علمی   یم زاده مدیر اطالع رسانی پزشکیدکتر ابراه ✓

 خانم ناهید حسینی رئیس کتابخانه مرکزی ✓

 خانم خدیجه صیادی مسئول کتابخانه پیراپزشکی  ✓

 خانم ابراهیمیان مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه  ✓

 ی بروجرد پرستاردانشکده  خانم کلهر مسئول کتابخانه  ✓

 ه پرستاری بروجرد خانم الماسی معاون پژوهشی دانشکد ✓

 خانم دریکوند مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری پلدختر  ✓

 تمع عالی سالمت دورود مجخانم محمودی مسئول کتابخانه  ✓

 کتابخانه پرستاری الیگودرز کتابدار خانم امیدی  ✓

 ئول کتابخانه پرستاری الیگودرزخانم گودرزی مس ✓


