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 معاونت تحقیقات و فناوری

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

 صورتجلسه

 

 در کتابخانه بیمارستان عشایر پزشکی مدیر اطالع رسانی  جلسه حضوری نام جلسه : 

 

هیم زاده رئیس جلسه: دکتر فرزاد ابرا

 ناهید حسینی چگنیجلسه : دبیر 

  

 دستور کار جلسه:

 بازدید از کتابخانه بیمارستان بر اساس شاخص ها -          

 بررسی موانع کاری کتابخانه بیمارستان   -

 تقسیم وظایف اختصاصی کارکنان کتابخانه  -

 

 3شماره جلسه :

 215داخلی  33120232-066: سهتماس دبیر جل تلفن  11/8/1400روز و تاریخ جلسه 

 مالحظات 8:30ساعت جلسه: 

   کتابخانه بیمارستانمکان جلسه : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1400سال  دردر کتابخانه بیمارستان عشایر مدیر اطالع رسانی  جلسهاولین 

 
با کارکنان کتابخانه بیمارستان و مسئول کتابخانه مرکزی اولین جلسه مدیر اطالع رسانی پزشکی   

 برگزار شد.در محل کتابخانه بیمارستان  11/8/1400روز سه شنبه مورخ یر عشا

به ایراد  ،، مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاهجناب آقای دکتر ابراهیم زادهدر ابتدا  -

خانم ناهید حسینی به تشریح شرح وظایف کتابدار مرجع  و در ادامه هدف جلسهیرامون توضیحاتی پ

 بحث و بررسی گردید: در جلسه ذیل طالع رسان  پرداختند. مواردو کتابدار ا

 تقسیم شرح وظایف بر اساس عالقه و توانمندی های کارکنان کتابخانه مرکزی انجام گرفت.   -

مسئول کتابخانه بیمارستان( ابالغ به عنوان لی)فعوظایف با حفظ سمت  مقرر شد در راستای تقسیم -

رشته ماهوتی و ابالغ کتابدار مرجع جهت آناهیتا خانم رسولی جهت خانم ف کتابدار اطالع رسان

 ارسال گردد.

پذیرش  -تسویه-کتابدار اطالع رسان به شرح ذیل تصویب شد: میزامانت)امانت عودتشرح وظایف  -

تهیه و سفارش منابع مطابق فرایند، رف خوانی مستمر، نظارت بر سالن های رزرو  و ...( ، –عضو 

 ، امور محوله از طرف مافوقمطالعه، ثبت و آماده سازی دستی، ثبت منابع در نرم افزار

شرح وظایف کتابدار مرجع به شرح ذیل تصویب شد: برگزاری مداوم کارگاههای اموزشی مرتبط با  -

با خدمات کتابخانه جهت ذینفعان، تهیه فایل  راهنماها و بروشورهای هدف کتابخانه و تور آشنایی 

بروز رسانی مداوم وب سایت بر اساس چک لیست ها و آموزشی بروز و اطالع رسانی به ذینفعان، 

موارد ارسالی کتابخانه مرکزی، تدوین برنامه عملیاتی و ارائه گزارش های دوره برنامه عملیاتی، 

انجام کلیه امور مربوط به پایش وب زیرمجموعه کتابخانه،  ITر سالن های فهرست نویسی، نظارت ب

سایت و استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی، بروزرسانی سامانه ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران، 

، امور محوله مشاوره منابع الکترونیک، همکاری با کتابدار اطالع رسان در ثبت اطالعات در نرم افزار 

 از طرف مافوق

 



 از بخش های مختلف کتابخانه بازدید انجام شد. -

و در  تهیه ط خانم ماهوتی و خانم رسولی)به تفکیک شرح وظایف(سفلوچارت  های کاری تومقرر شد  -

 نصب گردد. محل دید

 مستقر شود. جهت انجام امور محوله ITمیز کار خانم رسولی در سالن مقرر شد  -

 پیگیری نمایند یه میز کار از بیمارستانخانم رسولی جهت ته مقرر شد -

مقرر شد خانم رسولی جهت بکارگیری نیروی کار دانشجویی در برورزسانی ثبت منابع از مسئولین  -

 بیمارستان پیگیری نمایند.

 خانم ماهوتی آموزش دهند. مقرر شد خانم رسولی روند رف خوانی قفسه ها را به -

با نامه رسمی مدیر اطالع رسانی پزشکی نه بیمارستان مقرر شد تخصیص اکانت اینترنت به کتابخا -

 پیگیری شود.

 

 

 

 


