
 بسمه تعالی

 کتابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرز 9911ماهه اول  سال سه  گسارش اقذامات

 اقذامات کرونایی

ایجبز گريٌ کتبثربوٍ مجبزی زاوشکسٌ زر پیبم رسبن ياتسبح ي پبسد ثٍ زرذًاستُبی غیر  -1

تصًیر از صفحبت کتت ي مًضًعبت  1000حضًری زاوشجًیبن ي تُیٍ ي ارسبل حسيز 

 زاوشجًیبن عضً ایه گريٌزرذًاستی 

ثٍ مىظًر جلًگیری از مراجعٍ حضًری زاوشجًیبن ي ثب تًجٍ ثٍ تعغیالت کريوبیی  -2

 99ذرزاز  31تب  98زاوشجًیبن ، کلیٍ کتت امبوتی زر زي مرحلٍ تمسیس گرزیس. ) از اسفىس 

 ( 99ي از ايل تیر تب آذر مرزاز 

ز ثیمبری کريوب زر تبثلً اعالوبت تُیٍ ي وصت ثريشًر ي راَىمبَبی مراقجت ي جلًگیری ا -3

 کتبثربوٍ زاوشکسٌ  

ثٍ مىظًر جلًگیری از کريوب زر صًرت مراجعٍ ی حضًری فقظ ثٍ افرازی کٍ پريتکل َبی  -4

 ثُساشتی زيران کريوب را رعبیت کىىس ذسمبت ارائٍ می شًز.  

 قرار زازن کتت تحًیل گرفتٍ شسٌ زر اتبقی مجسا ثٍ مست یک َفتٍ  -5

 ضس عفًوی کلیٍ سغًح ي قفسٍ َبی کتبثربوٍ  -6

ثرگساری ايلیه کبرگبٌ آوالیه کتبثربوٍ َبی زاوشگبٌ تًسظ کتبثربوٍ ی ایه زاوشکسٌ ثب  -7

ثب تسریس مسئًل محترم کتبثربوٍ مرکسی ي   UP TO DATEعىًان آشىبیی ثب پبیگبٌ ثبلیىی 

 استقجبل زاوشجًیبن از ایه کبرگبٌ 

 

 

 

 

 

 

 



 11در سه ماهه اول سال دانشکذه پرستاری الیگودرزابخانه اقذامات تخصصی کت

  ي  کتبثربوٍ زر زمیىٍ آمًزشی ي اعالع رسبوی 99الکتريویکی ثُبر ذجروبمٍ تسيیه تُیٍ ي

 قرار زازن آن زر کبوبل زاوشکسٌ ، ية سبیت کتبثربوٍ

  َبی پسشکیتسًیٍ حسبة ثب زاوشجًیبن فبرغ التحصیل پرستبری ي فًریت 

 ٍشیًع ثیمبری کريوب کتبثربوٍ مجبزی زاوشکسٌ زر پیبم رسبن ياتس آح راٌ  ثب تًجٍ ث

 اوسازی  شس.

  صفحٍ از مغبلت مًرز ویبز زاوشجًیبن از  1000الی 800تُیٍ ي زر اذتیبر قرار زازن حسيز

 کتبثُبی زرذًاستی آوُب زر کتبثربوٍ مجبزی زاوشکسٌ

  ٍزاوشجًیبن متقبضی .راَىمبیی وحًٌ استفبزٌ ثعضی از پبیگبَُبی علمی ث 

 . فعبلیت ريزمرٌ ي حضًری زر کتبثربوٍ زاوشکسٌ جُت اسبتیس ، پرسىل ي زاوشجًیبن 

 ثٍ ريز رسبوی ية سبیت کتبثربوٍ زاوشکسٌ از وظر اذجبر ي محتًا  

  کتبثُبی مًجًز زر کتبثربوٍ ي جبثجبیی کتبثُب ثراسبس استبوسارزَبی  شلف ذًاویNLM 

  ٍَايلاصالح ي ثٍ ريز رسبوی ية سبیت کتبثربوٍ زاوشکسٌ مغبثق معیبرَبی ارزیبثی سٍ مب 

 ثب َمکبری ياحس آی تی زاوشکسٌ 99سبل 

  تمسیس کلیٍ کتت زر امبوت زاوشجًیبن ثر عجق تبرید اثالغی از سًی کتبثربوٍ مرکسی

 31/03/99زاوشگبٌ علًم پسشکی تب مًرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرزکت چشم انذاز آینذه

 ثرگساری کبرگبَُبی مجبزی ثیشتر ي ثب کیفیت جُت اسبتیس ي زاوشجًیبن -1

ازامٍ ی ريوس امبوت مجبزی زر کتبثربوٍ ی مجبزی زاوشکسٌ ي پبسرگًیی ثٍ زرذًاستُبی  -2

 زاوشجًیبن

 پیگیری جُت اوجبم ثٍ وحً احسه کلیٍ امًر کتبثربوٍ -3

اوجبم امًر مرثًط ثٍ آمبزٌ سبزی ي يريز اعالعبت کتت جسیس پیگیری ذریس کتت جسیس ي  -4

 ذریساری شسٌ

  99سبل پیگیری جُت ثرگساری ومبیشگبٌ کتت يجیىی کتبثربوٍ زر َفتٍ ی پژيَش  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشکذه پرستاری الیگودرز تجهیسات و وسایل مورد نیاز کتابخانه

گیت امبوت استبوسارز سبزی ي تجُیس ثٍ ريز کتبثربوٍ ) شبمل قفسٍ ، میس امبوت استبوسارز ،  -1

 ، کمسَبی مرصًص مراجعیه ي ... (

 تُیٍ کتت يیرایش جسیس زر قبلت کلیٍ مًضًعبت مًرز ویبز زاوشجًیبن ي اسبتیس.  -2

 تُیٍ سیستمُبی کبمپیًتری جسیس  -3

 زستگبٌ کپی -4

 آثسرز که -5

 

 


