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مکان جلسه  :سالن جلسات معاونت
تحقیقات

اولین جلسه شورای تخصصی کتابخانه مرکزی
اولین جلسه شورای تخصصی کتابخانه مرکزی در روز سه شنبه  95/71/71راس ساعت
 71:01صبح با حضور اعضا در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات تشکیل شد.
در ابتدا سرکار خانم دکتر صمدبیک رئیس شورای تخصصی ،ضمن تشکر از حضور اعضای شورا به ایراد توضیحاتی پیرامون
دستور کار جلسه پرداختند .در ادامه به درخواست رئیس شورا ،توضیحاتی راجع به فرایند برگزاری دوره های آموزشی
کتابداران در سال های گذشته ،توسط سرکار خانم کلهر داده شد .
پس از بحث و تبادل نظر اعضا ،تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
.1عناوین دوره های آموزشی سال  1931کتابداران که با نیازسنجی کتابداران جمع آوری شده بود مورد بررسی قرار گرفت و
عناوین ذیل با همفکری اعضای شورا به تصویب رسید:
 استراتژی جستجو و بازیابی اطالعات مقدماتی و پیشرفته کتابدار پژوهشی (کلیات کتابدار پژوهشی-کار عملی با (pubmed,scopus,ISI کتابدار بالینی (کلیات کتابدار بالینی -کار عملی با )clinical key,ovid,up to date,pubmed(clinical queries مدیریت منابع و نرم افزار های مرتبط …endnote,mendley, آشنایی با شاخص های علم سنجی ،معرفی شاخص های برتر،شناسایی مجالت نامعتبرمقرر گردید عناوین نهایی در فرم "نیازسنجی آموزشی سال  "6931توسط سرکارخانم حسینی تکمیل و جهت تایید واحد
آموزش و توانمندسازی دانشگاه ،به سرکارخانم جلیلوند(نماینده آموزش ضمن خدمت معاونت تحقیقات) تحویل داده شود.
مقرر گردید مسئولیت فرایند اجرایی دوره های آموزشی کتابداران به سرکارخانم جلیلوند داده شود.
مقرر گردید دوره های آموزشی توسط خود کتابداران در گروههای دو نفره تدریس شود و کلیه کتابداران در تدریس
دوره ها شرکت فعال داشته باشند.
 .2آیین نامه پیشنهادی سرکار خانم حسینی با مطالعه و اعمال نظرات همکاران در طول یک ماه ،در جلسه مطرح و بر
اساس نظرات تخصصی اعضای شورا اصالح و به تصویب نهایی رسید.
مقرر گردید آیین نامه نهایی جهت کلیه مراکز ارسال شود.
مقرر گردید مفاد آیین نامه در مورخه  4931/14/41الزم االجرا شود.

