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 1400سال  در شهید رحیمیکتابخانه بیمارستان  جلسهاولین 

 
و تیم ارزیابی  (زادهابراهیم فرزاد دکتر) رسانی پزشکیمدیر اطالع 22/8/1400روز یکشنبه مورخ   

 کتابخانه بیمارستان بازدید و موارد ذیل بحث و بررسی شد.کتابخانه از 

مقرر شد جهت تامین منابع کتابخانه با رئیس بیمارستان و معاون پژوهشی بیمارستان رایزنی شود،  -

 )توسط معاون پژوهشی بیمارستان و مسئول کتابخانه بیمارستان( 

شد جهت جذب نیروی طرح معاون پژوهشی با رئیس بیمارستان و معاونت آموزشی رایزنی شود. مقرر  -

 )ترجیحی(  HITشود.( نیروی رشته زاده پیگیری می)توسط دکتر ابراهیم

 مقرر شد جهت تامین تجهیزات به شرح ذیل با رئیس بیمارستان رایزنی شود. -

صندلی چرخدار  -دستگاه فتوکپی -دستگاه فکس -بیمارستان ITپرینتر، مانیتور و کیس جهت بخش 

 اسکنر  -فایل چوبی -قفسه کتاب – ITاستاندارد جهت 

مقرر شد جهت افزایش اضافه کار نیروهای معاونت مستقر در بیمارستان با دکتر فالحی رایزنی  -

 زاده( ابراهیمشود.)توسط دکتر 

 زاده(ای معاونت رایزنی شود.)توسط دکتر ابراهیمها جهت نیروهشنبهمقرر شد جهت شیفت پنج -

مقرر شد جهت دایرشدن شیفت شب کتابخانه بیمارستان جهت تامین هزینه نیروی دانشجویی با معاونت  -

 زاده(رایزنی شود.)توسط دکتر ابراهیم

ود و مقرر شد نامه کار دانشجویی از طریق معاون پژوهشی جهت معاونت تحقیقات و فناوری ارسال ش -

 زاده رایزنی کنند. )مسئول پیگیری خانم دالوند( دانشجو پوریا حسینی و سینا بیرانوند دکتر ابراهیم

بیمارستان( یک اکانت اختصاصی جهت کتابخانه بیمارستان ایجاد  ITمقرر شد مهندس نظری )مسئول  -

 کنند.

 بیمارستان توسط مهندس نظری پیگیری شود.  ITمقرر شد تجهیزرسانی  -



 : جلسه حاضرین

 پزشکی رسانیاطالع مدیر، زاده ابراهیم فرزاد دکتر 
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