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واحد آموزش

ان،کاربرشایستگی هایوتواناییارتقاءوعملیوتئوریآموزشکیفیتبهبود

استقراروتدوینهمچنینوآموزشیدوره هایتوسعهوبهبودودانشگاهیان

یارزشیابواجرابرنامه ریزی،برایزیرساختارهاپیش بینیومنسجمساختارهای

اهدانشگمرکزیکتابخانهکاربراننیازموردآموزشیکارگاه هایوسمینارهادوره ها،

.باشدمیبخشاینکلیهدفایرانپزشکیعلوم

کارشناساکبرزادهخانممسئولیتبامرکزیکتابخانهدر1387سالدرواحداین

.هددمیادامهخودفعالیتبهطبقههماندرتاکنوننمودبکارشروعاطالعات،لمع



اهداف و رسالت ها

کتابخانه هاکاربرانعملکردوتوانمندیمهارت،افزایش

،پزشکیعلومآموزشدرپژوهشیهایپروژهازمالیوعلمیحمایتوسازماندهیآموزش

آموزشهایفعالیتارزشیابی

یکیالکترونهایآموزشتوسعهومرکزیکتابخانهسطحدرآموزشینوینهایروشتوسعهوکارگیریبه



فعالیت ها و خدمات

دانشگاهتخصصیهایگروهودانشجویانعلمی،هیاتاعضاءآموزشیهایتوانمندینیازسنجی

تدریسوآموزشنوینهایروشتوسعهوکارگاهیوالکترونیکآموزشهایبرنامهسازیاستاندارد

پزشکیآموزشمدتکوتاهآموزشهایدورهارائه

پرسنلیودانشجوئیسمینارهایوهاکارگاههدایتونظارت

کاربرانبهآئین نامه هاونامه هارسانیاطالع

آموزشیهایکارگاهاجرایبراینیازمورداعتباربراورد

آموزشیکیفیتارتقاءجهتکارشناسانهبررسیومطالعاتانجام

آموزشیهایکالسوهاسمیناربرگزاریمنظوربهسازمانهایگروهوهامعاونتکلیهباهمکاری

آموزشواحدفعالیتتسهیلمنظوربهآموزشیهایبستهتهیه

آموزشیهایدورهبرگزاریمجوزاخذخصوصدرپیگیری

دورهپایانگواهینامهصدورجهتکنندگانشرکتمشخصاتفرمتکمیلوتهیه

آموزشیافزارینرمهایبستهتولید



تجهیزات

واقعهمکفطبقهدراداریفضای.استآموزشیواداریفضایدودارایفیزیکینظرازبخشاین

سالناین.شده استواقعکتابخانهدومطبقهدرمربعمتر100مساحتبهآموزشیفضای.شده است

نفر40ظرفیتبابردوایتتختهنمایش،پردهصوتی،سیستمپروژکتور،رایانه،عدد30بهمجهز

.می باشد



:آموزشبخشوظایف

نشست هاوکارگاه هامحتواییریزیبرنامه•
کارگاه هابرگزاریجهتمجوزدرخواست•
حضوریغیروحضوریصورتبهکارکنانمداومآموزشکارگاه هایبرگزاریوهماهنگی•
اطالعاتیپایگاه هایکارگزارشرکت هایتوسطکارگاهبرگزاریوهماهنگی•
تلفمخمقاطعدرکتابخانه هاکاربرانکلیهجهتاطالعاتیمنابعکارگاهبرگزاریوهماهنگی•

تحصیلی
دانشگاهتابعهواحدهایکتابخانهکارگاه هایپشتیبانیوهماهنگی•
مختلفتخصصیگروه هاینشست هایوجلسات•
مدعوینخروجوورودجهتمرکزیکتابخانهحراستباهماهنگی•
کارگاهفنیتجهیزاتواینترنتشبکهبودنبرقرارجهتتیآیواحدباهماهنگی•
کارگاهکاربرانپذیراییجهتخدماتباهماهنگی•
کنندگانشرکتومدرسینجهتشدهبرگزارکارگاهگواهیارسالوصدور•
کتابخانهپورتالدربارگذاریونامهارسالطریقازکارگاهبرگزاریتقویمعمومیاعالن•
غیرحضوریوحضوریکارگاهبرگزاریجهتکارکنانآموزشواحدباهماهنگی•
نانکارکآموزشیسوابقدردرججهتآموزشیپورتالدرکارکناننامثبتتاییدپیگیری•
مدعومدرسینبادادقرارتنظیم•



محتواتولید

جمع آوری و یکدست سازی محتوای آموزشی جهت راهنمایی کاربران کارگاه های
آموزش بر اساس نیاز های کاربران



راهنمای رزرو سالن آموزش

(workshop)



قوانین و مقررات سالن آموزشی 

ه تتام رزرو و برگزاری هر گونه کارگاه مستلزم هماهنگی تلفنی و ارائه نامه درخواست  از ررقتا اتوماست و  و میرنتی نماقنت •
. االخت ار جه  حضورتمام وق  به م قرق  کتابخانه مرکزی و درقان  پاسخ مساع  می باش 

.هفته قبل از تارقخ کارگاه ارائه گردد2درخواس  می باقس  ح اقل •

برگزاری کارگاه در روزهای پنجشنبه و جمیه . قابل استفاده اس 15لغاق 8سالن نقط در روزهای اداری شنبه تا چهارشنبه •
.در شراقط خاص و مح ود امکانپذقر می باش 

. بر عه ه برگزار کنن ه کارگاه می باش ... تأم ن تجه زات از جمله لپ تاپ ، پوقنتر، مب ل، و •
هفته قبل از برگزاری، ری نامه ای درخواس  خود را به 2در صورت ن از به نصب نرم انزار خاص روی س ستم ها، حتما ح اقل •

.همراه قک نسخه از نرم انزار مربوره و قک کارشناس جه  نصب  به مسئول سالن ارائه نماق  
.هماهنگی جه  پذقراقی و تام ن خ مه بر عه ه برگزار کنن ه اس •
.ثب  نام انراد و ارائه گواهی بر عه ه برگزار کنن ه می باش •
فحات لطفا از اقجاد تغ  رات روی س ستم ها و بتاز کترد  صت. س ستم ها جه  برگزاری برنامه هماهنگ ش ه آماده می شون •

.دقگر قا برگزاری جلسات دقگر در زما  تی  ن ش ه برای کارگاه خودداری نماق  
. داده شودارالع هرگونه تغ  ر در تارقخ قا ساع  برگزاری و تی اد انراد در زما  تی  ن ش ه باق  •
. مسئول   حفظ و نگه اری تجه زات سالن بر عه ه برگزار کنن ه می باش •
.اقن مرکز در برابر اش اء گمش ه شرک  کنن گا  مسئول تی ن ارد•
ارگتاه خاموش نمود  س ستم ها و تجه زات موجود در سالن و همچن ن جمع  آوری زباله های پذقراقی بر عه ه برگزار کنن ه ک•

.می باش 



تماس با واحد آموزش

083-38369852: تلفن


