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 «ه ـورتجلسـص» 

 ماهه بخشهای مختلف واحد مدیریت اطالع رسانی پزشکی و تامین منابع علمی  6بررسی مشکالت و ارائه عملکرد  نام جلسه:

 6ارائه توضیحات واحدهای مختلف در مورد عملکرد  دستور کار جلسه: دکتر فرزاد ابراهیم زاده  ریاست جلسه:

 ماهه 

 1شماره جلسه: پیوستگر خانم مریم  دبیر جلسه:

 09166615578تلفن تماس دبیر جلسه: 12/7/1400دوشنبه  روز و تاریخ جلسه:

 مالحظات: 14:30-10 :ساعت جلسه

  :شماره

 :تاریخ

  :پیوست



 2 

  سالن جلسات واحد مدیریت اطالع رسانی پزشکی  :مکان جلسه

 مقدمه : 
 

 شرح مصوبه   ردیف
 زمان اجرا مسئول اجرا

1 

 وارد کنند. یاتیبرنامه عمل یخود را بصورت روزانه در فرم ها یتهایالفع هیکلالزم است  همه واحدها  
مسئولین کلیه 

 واحدها
 

2 
به تفکیک دانشکده ومراکز   تنشده اس لیتکم شانیلهایپروفا یکه در سامانه علم سنج یها یعلم اتیهاسامی   ستیل 

 شود. هیتهتحقیقاتی 
 خانم پیوستگر

شنبه 

17/7/1400 

 خانم پیوستگر شود. هیته یسامانه علم سنجمیزان تکمیل پروفایلهای اعضای هیات علمی  در  رد از گزارش عملک کی  3
چهارشنبه 

14/7/1400 

( شامل اطالعات کامل  ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یقاتیدانشکده ها، مراکز تحق کیکامل مقاالت دانشگاه)به تفک ستیل  4

 شود. هیمقاالت ته
 هپایان مهرما خانم ستاری

 سیبا حضور رئ یمشکالت بوجود آمده در واحد ترجمان دانش و اداره طرحها جلسه مشترک یبرخ یوبررس یجهت هماهنگ  5

 اداره طرحها در دفتر اداره طرحها برگزار گردد. سی، کارشناس ترجمان دانش و رئ یاطالع رسان
 خانم نورالهی

چهارشنبه 

14/7/1400 

از این شده  ذکر  1400سال  یاتیماهه بر اساس برنامه عمل 6که از طرف کتابخانه در گزارش عملکرد  ییبرنامه ها یجهت تمام  6

 داده شود. لیتحو یاطالع رسان سیو مستندات به رئ ذکر شود  و شاخص ها  مبتنی بر اعداد و ارقام   پس
  خانم حسینی

7 
 در اسرع وقت  خانم حسینی .گرفته شودوش  شرکت فراکا ازتوسعه نرم افزار فراکاوش جهت   متیاستعالم ق 
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8 
 در اسرع وقت خانم حسینی .گرفته شودپژوهشگاه  نیاز ا،استفاده کاربران دانشگاه  ایرانداک جهت  اشتراک  متیاستعالم ق 

9 
  خانم حسینی .شود هینامه ته وهیش کیکتابخانه...  یپژوهش میت یراه انداز نی... و همچنینیگروه کتابداران بال یجهت راه انداز 

10 
 تا پایان مهرماه خانم حسینی شود. هیکتابخانه ها ته شیجهت پا یکتابخانه دانشکده ا یبا عنوان استانداردها ستیچک ل کی 

11 
  خانم حسینی دوره صادر شود. انیپا یبه کتابداران و کارآموزان گواه یآموزش امور کتابخانه ا تیدر فعال 

12 
ردبیر مجله یافته در دفتر مجله یافته  و تشکیل منظم جلسات هیات تحریره با سردبیر و مدیر اجرایی در خصوص حضور س 

 مجله یافته رایزنی شود.

خانم دکتر 

و خانم  رضایی

 دکتر اکبری 

تا روز 

چهارشنبه 

21/7/1400 

13 

 .شود یریگیاسکوپوس  پ یالملل نیب گاهیشدن مجله در پا هینما 
خانم دکتر 

 رضایی

روز  تا

چهارشنبه 

21/7/1400 

 


