
 

` 
 

 

                                                                           
 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 صورتجلسه

 

 تخصصی کتابخانه مرکزینام جلسه : شورای 

 ریاست جلسه : 

 مهناز صمدبیکدكتر 

 دستور كار جلسه: 

 ه شاخص های ارزشیابی كتابخانه های دانشگابررسی و تصویب  -

تصویب شاخص های انتخاب كتابدار نمونه و كتابدار پژوهشی  -

 نمونه

تصویب نیازسنجی نهایی كالس های آموزشی كتابداران در سال  -

1397 

 1396خرید كتاب در سال فرایند  ارزیابی -

 

 3شماره جلسه : ناهید حسینی چگنیدبیر جلسه : 

 09304654833: جلسهتماس دبیر  تلفن  08/11/1396روز و تاریخ جلسه : 

 مالحظات صبح   10ساعت جلسه: 

واحد سالن جلسات مکان جلسه : 

 مدیریت اطالع رسانی 

 

 



 

 

 

 جلسه شورای تخصصی کتابخانه مرکزی سومین

 
 10ساعت  08/11/1396روز یکشنبه مورخ در  تخصصی کتابخانه مرکزی جلسه شورای  سومین  

موارد زیر  تشکیل و به بحث و بررسی واحد مدیریت اطالع رسانیسالن جلسات صبح  با حضور اعضا در محل 

 پرداخته شد:

در ابتدا رئیس شورای تخصصی ،سرکار خانم دکتر صمدبیک، به ایراد توضیحاتی پیرامون دستور کار جلسه 

 پرداختند. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

ی دانشگاه )که توسط سرکار خانم حسینی گردآوری شده بود( مورد شاخص های ارزشیابی کتابخانه ها .1

 بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.

نمونه و کتابدار  شاخص های انتخاب کتابداربا توجه به نظرات مختلفی که توسط اعضای شورا در مورد  .2

های ارزشیابی نباید با شاخص شاخص "پژوهشی داده شد و همچنین صحبت رئیس شورا مبنی بر اینکه 

، مقرر گردید شاخص ها مجددا توسط اعضا مطالعه و در فرصتی دیگر  "های وزارتخانه فاصله داشته باشد

 مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ 1397. نیاز سنجی آموزشی کتابداران در سال 3

؛ گرددابخانه مرکزی برگزار ترین محل کتدر نزدیک ،جه به شرایطبا تو 1397کارگاههای سال  مقرر گردید -

اطالع رسانی جهت تاسیس و تجهیز سالن منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی در حال محترم همچنین مدیر 

 خواهد شد. انسالن مزبور محل دائمی برگزاری کارگاههای کتابدار،  پیگیری هستند. در صورت راه اندازی

 مدرسین کارگاهها  از کتابداران توانمند دانشگاه انتخاب شوند. مقرر گردید  -

 مقرر گردید فرم نظر سنجی اصالح شده و به تعداد مدرسان هر کارگاه تهیه شود. -

 کارگاههای بیش از یک روز در روزهای کم ترافیک کتابخانه ها برگزار گردد.مقرر گردید  -



 ی عمومی، بالینی و پژوهشی برنامه ریزی شود. مقرر گردید کارگاههای آموزشی در سه رسته -

مقرر گردید کتابداران کتابخانه ها مطابق با نوع کتابخانه ای که در آن مشغول به فعالیت هستند)بالینی یا  -

آموزشی(، جهت کارگاهها تقسیم بندی شوند.کتابخانه مرکزی و دانشکده پزشکی نقطه ی مشترک کلیه 

 کارگاهها باشند.

 ارزیابی شود. 1396ساعت کارگاه در سال  70دید نتیجه مقرر گر -

کتابداران با همفکری اعضای شورا و با توجه به نیازسنجی جمع اوری 1397عناوین دوره های آموزشی  -

 شده ی کتابداران به شرح ذیل به تصویب رسید:

 

 ساعات آموزشی عنوان کارگاه رسته  کارگاه

 

 

 

 آموزش های عمومی

 در کتابخانه ها اخالق حرفه ای

 

 

 مهارتهای ارتباطی کتابداران 

 

 

 راه اندازی میز مرجع مجازی 

 

 

 آشنایی با اصطالحات جدید در فناوری کتابخانه ها

 

 

 

 آموزش های بالینی

 

 

 

 کار عملی با پایگاههای اطالعاتی 

 

 

 

 آموزش های پژوهشی

  کار عملی با نرم افزارهای مدیریت منابع

 

 

 ازی پایان نامه هانمایه س

 

 

 شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها

 

 

 آشنایی با رفرنس نویسی و نگارش مقاله علمی

 

 

  تشخیص سرقت علمی 

 



 مورد بحث قرار گرفت. 1396. شیوه ی خرید کتاب سال 4

گردید با توجه  با توجه به اینکه پرداخت وجه ناشران توسط امور مالی معاونت تحقیقات آپدیت نبوده ،مقرر -

این مشکل از جانب امور مالی  با شرط  1397به پیگیری های مدیر محترم اطالع رسانی دانشگاه در سال 

 تحویل به موقع مستندات خرید توسط کتابداران رفع شود.

 هم به همین منوال باشد. 1397مقرر گردید شیوه ی خرید در سال  -

 ا توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه بحث شد .. در مورد مشکالت تاخیر در عودت کتاب ه5

 مقرر گردید با ارسال نامه به ایشان مشکل مزبور مرتفع گردد. -

 مقرر گردید به ازای جریمه نقدی اعضا، کتاب)با نظر کتابدار( توسط عضو خریداری شود. -

 

 

 


