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 معاونت تحقیقات و فناوری

 کتابخانه مرکزی

 

 صورتجلسه

 

 جلسه غیرحضوری کتابداران دانشگاهنام جلسه : 

 جلسه : دبیر 

 چگنی ناهید حسینی

  

 دستور کار جلسه:

 پایش و بررسی وب سایت ها -

 

 1ماره جلسه :ش

 215داخلی  33120232-066: تماس دبیر جلسه لفن ت 14/6/1400روز و تاریخ جلسه : 

 مالحظات 12ساعت جلسه: 

   اسکای روممکان جلسه : 

 

 

 

 

 1400سال  کتابداران دانشگاه دراولین جلسه 

 



در فضای  شهریورماه در  1400سال با کتابداران دانشگاه در  کتابخانه مرکزیجلسه  اولین  

 .انجام شد  نفر از کتابداران 17با حضور  و در بستر اسکای روم مجازی

  رداختند و چک لیست پایش پپیرامون  به ایراد توضیحات مفصلی مسئول کتابخانه مرکزیدر ابتدا

 واالت کتابداران پاسخ داده شد.به سدر ادامه 

بروز  ی کتابخانه هاشهریور وب سایتها 15موارد ذیل در جلسه مطرح و مقرر گردید حداکثر تا 

 :رسانی گردد

  شرایط درج خبر در وب سایت: خبر بایستی مرتبط با هدف کتابخانه باشد، قابلیت اطالع رسانی به

، تعداد خبر مطابق چک لیست ی تاریخ گذشته درج نشودخبرها بران کتابخانه را داشته باشد ، کار

 به حد نصاب برسد و در زمان مناسب درج شود...

  برگزاری کارگاهها: کارگاههای مرتبط با کاربران برگزار شود و مستندات کامل مطابق چک لیست

 ود ، خبر مربوط به کارگاهها در بخش اخبار وب سایت موجود باشد و ...ها در وب سایت درج ش

 ***هر بار که پایش انجام می شود تا قبل از اعالم امتیاز آن توسط وزارت از تغییر مهم و تاکیدی

 که به عنوان شاخص در چک لیست بوده اند، اجتباب گردد. منوهایییا جابجایی عنوان 

 ***به هیچ عنوان ادرس های بسیار مهم و تاکیدیutdo.ir, utdos.ir, wosgs.ir, wosg.ir  

 در هیچ جای وب سایت اعم از اخبار، محتوای اموزشی ، منوی منابع الکترونیک و ... در دید نباشد.

   جهت اطالع از لینک های صحیح و نوع دسترسی)اشتراک، عدم اشتراک و ...( منابع الکترونیک به

 .مراجعه شود و خبرهای ارسالی به گروه واتساپی کتابداران دانشگاه پورتال دیجیتال دانشگاه 

 پورتال  مطابق ...( )از نظر لینک، نوع دسترسی وجدول  منابع الکترونیک و پایگاههای اطالعاتی

 دیجیتال اصالح شود.

  وب سایتهای دانشکده ها و بیمارستان ها به تفکیک در پایان ایرادات جدول منابع الکترونیک 

 جهت اصالح فوریتی اعالم گردید .



ساعت قبل از برگزاری به کلیه کتابداران اطالع  24م به ذکر است تاریخ و ساعت جلسه الز***

 رسانی گردید.

 

 اسامی حاضرین جلسه:***

 کتابخانه دندانپزشکی                             افسانه مرادی 

 ر کتابخانه عشای                           آناهیتا رسولی

 کتابخانه مرکزی                            حسینیناهید 

 پیراپزشکی                           خدیجه صیادی 

 پلدختر                              زهرا دریکوند 

 پرستاری و مامایی                           سیمین رضائی

 کتابخانه مرکزی                                      عباسی

 بیمارستان مهر رضا                           فاطمه شریعت

 الیگودرز                         فاطمه گودرزی 

 بهداشت و تغذیه                       فریبا ابراهیمیان

 کتابخانه مرکزی                   فریده بردی نشین

 مدنی                                 لیالزیودار

 شهید رحیمی                             مریم دالوند 

 پیراپزشکی                          مریم سپهوند

 خیریه عسلی                          مژگان اکبری 

 داروسازی                     مهتاب بیرانوندی

 پرستاری بروجرد                           مهوش کلهر

 


