
                                                    

 

 

 

مصوبه شرح رديف پيگيري مسئول   زمان اجرا 

1 
 با ارائه کارت پرسنلی يا حکم و ارائه کپی کارت ملی و شناسنامهاز قرائت خانه پرسنل استفاده فرزندان 

 باشد و بايستی کارت موقت عضويت دريافت نمايند.بجز در شرايطی که سالن شلوغ باشد امکانپذير می
 خانم کیانی

لغایت  42/7/77

11/8/77 

4 
 معرفی کتابخانه و قوانين تهيه و پس از استحضار رياست بيمارستان و کتابخانه مرکز توزيع گردد.بروشور 

 خانم کیانی-خانم صفایی
لغایت  42/7/77

11/8/77 

3 
طی هماهنگی با مديريت امور مالی بيمارستان مکاتبه الزم جهت ايجاد حساب متمرکز خدمات پژوهشی 

مربوطه پس از ايجاد حساب به آن شماره واريز و صرف مخارج توسعه بيمارستان صورت پذيرفته و وجوه 

 کتابخانه و پژوهش گردد.

 خانم کیانی-خانم صفایی
لغایت  42/7/77

31/7/77 

2 
اندازي قرائت خانه شبانه روزي در شيفت عصر به ساعت کاهش ساعت کار کتابخانه بيمارستان با توجه به راه

 خانم کیانی-خانم صفایی عصر کاهش يافت. 01لغايت  03:21
لغایت  42/7/77

11/8/77 

5 
افزاري از کتابخانه اندازي سايت کتابخانه بيمارستان، طبق جدول اعالمی وزارتخانه و با نظارت و ارائه نرمراه

 خانم کیانی-خانم صفایی مرکزي صورت پذيرد.
لغایت  42/7/77

31/7/77 

6 
به صورت هفتگی توسط اساتيد دانشگاه و طبق برنامه مدون صورت  Clinical Keyبرگزاري کارگاه آموزشی 

 خانم کیانی-خانم صفایی پذيرد.
لغایت  42/7/77

31/7/77 

7 
جهت تخصصی نمودن نيروهاي کتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس و مرکز قلب از پرسنل داراي مدرک 

 خانم دکتر اسفندیاری طرح صورت پذيرد. کتابداري استفاده شده و تمهيدات الزم جهت بکارگيري نيروي
لغایت  42/7/77

31/7/77 

8 
با توجه به تقاضاي زياد کتاب و محدوديت اعتبارات بيمارستان مکاتبه الزم از رياست دانشگاه جهت دريافت 

 خانم دکتر اسفندیاری اعتبار صورت پذيرد.
لغایت  42/7/77

31/7/77 

7 
رعايت مقررات کتابخانه و به صورت امانت به کارشناس آموزشی بخش هاي آموزشی با امانت کتاب به بخش

 خانم کیانی امکانپذير است.
لغایت  42/7/77

11/8/77 

11 
هاي هفته کتاب با هماهنگی مسئولين کتابخانه مرکزي و تقدير از کتابداران با پرداخت مبلغی در قالب برنامه

 خانم کیانی کار صورت پذيرد.اضافه
لغایت  42/7/77

11/8/77 

جهت بازديد رياست دانشگاه و مسئولين استانی اقدامات الزم با هماهنگی مسئولين کتابخانه مرکزي صورت  11

 پذيرد.
 خانم کیانی-خانم صفایی

لغایت  42/7/77

11/8/77 

 پيگيري مصوبات جلسات قبل

هکد مصوب علت ذکر گردد  در صورت عدم انجام گزارش اجراي مصوبه  شرح مصوبه   

    

    

 نام کمیته: شورای پژوهشی مرکز توسعه

 های بالینیو پژوهش

اسفندیاریدکتر  رئیس جلسه:  

خانم کیانی دبیر کمیته:  

جلسهصورت  
 

34/7/1377 :تشکیل تاریخ  

/دپ15117/7/41: جلسهصورت شماره  

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 مرکز آموزشی درمانی خليج فارس 

 

تدوين قوانين و مقررات استفاده از سالن مطالعه، امکان استفاده  شوراي پژوهشی بيمارستان با موضوع دستور کار جلسه:

 با حضور اعضاء برگزار گرديد و موارد ذيل مورد توافق اعضا واقع شد.و  32/7/0237به مورخ  فرزندان در محل اتاق رياست

 



                                                    

 


