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 آموزشواحد 
 

 اطالعات منابع از استفاده چگونگی آموزش کلی هدف با  1387 سال از واحد این

 تأکید با کتابخانه از استفاده در کتابخانه ها کاربران توانایی ارتقاء منظور به الکترونیکی

 علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه در اطالعاتی پایگاه های و دیجیتال کتابخانه های بر

    .شد تأسیس کرمانشاه پزشکی

 از بهره وری افزایش برای الزم زمینه نمودن فراهم آموزشی، دوره های توسعه و بهبود

 پیش بینی و اجرایی ساختارهای استقرار و تدوین الکترونیکی، اطالعات منابع

 سمینارها دوره ها، ارزشیابی و اجرا آموزشی، برنامه های برنامه ریزی برای زیرساختارها

 این که است دیگری اهداف جمله از مرکزی کتابخانه کاربران نیاز مورد کارگاه های و

   .یابند تحقق تا می کند تالش واحد

 
 



 ها رسالت
 
و دانشجویان علمی، هیأت اعضای سطوح در کتابخانه ها کاربران توانمندسازی و مهارت افزایش 

 کارکنان

محور محتوا الکترونیکی های آموزش توسعه و مجازی آموزش های روش توسعه و کارگیری به 

 اطالعاتی پایگاه های

دسترس در الکترونیکی اطالعات منابع از کتابخانه بهره وری و عملکرد افزایش 

 

 

 

 

 

 
 



 فعالیت ها
آموزشی دوره های نیازسنجی 

حضوری و مجازی کارگاهی آموزش برنامه های تدوین   

،ها کارگاه اجرای و هدایت  نظارت   

مرکزی کتابخانه  آموزشی برنامه های رسانی اطالع  

آموزشی های کارگاه اجرای برای نیاز مورد اعتبار برآورد 

آموزشی کیفیت ارتقاء جهت کارشناسانه بررسی و مطالعات انجام 

آموزشی های کالس و ها سمینار برگزاری منظور به سازمان های گروه و ها معاونت کلیه با همکاری 

آموزشی محتوای تهیه   

آموزشی های دوره برگزاری مجوز اخذ 

کاربران به پاسخگویی  

 



 تجهیزات
 

 واقع همکف طبقه در اداری فضای .است آموزشی و اداری فضای دو دارای فیزیکی نظر از بخش این

 سالن این .شده است واقع کتابخانه دوم طبقه در مربع متر 100 مساحت به آموزشی فضای .شده است

 نفر 40 ظرفیت با برد وایت تخته نمایش، پرده صوتی، سیستم پروژکتور، رایانه، عدد 30 به مجهز

 .می باشد



 آموزش بخش اجرایی وظایف
 
 نشست ها و کارگاه ها محتوایی ریزی برنامه•
   کارگاه ها برگزاری جهت مجوز درخواست•
 حضوری غیر و حضوری صورت به کارکنان مداوم آموزش کارگاه های برگزاری و هماهنگی•
 اطالعاتی پایگاه های کارگزار شرکت های توسط کارگاه برگزاری و هماهنگی•
  مختلف مقاطع در کتابخانه ها کاربران کلیه جهت اطالعاتی منابع کارگاه برگزاری و هماهنگی•

 تحصیلی
 دانشگاه تابعه کتابخانه های کارگاه های پشتیبانی و هماهنگی•
 مختلف  تخصصی گروه های نشست های و جلسات•
 مدعوین خروج و ورود جهت مرکزی کتابخانه حراست با هماهنگی•
 کارگاه فنی تجهیزات و اینترنت شبکه بودن برقرار جهت تی آی واحد با هماهنگی•
 کارگاه کاربران پذیرایی جهت خدمات با هماهنگی•
 کنندگان شرکت و مدرسین جهت شده برگزار کارگاه گواهی ارسال و صدور•
 کتابخانه پورتال در بارگذاری و نامه ارسال طریق از کارگاه برگزاری تقویم عمومی اعالن•
   غیرحضوری و حضوری کارگاه برگزاری جهت کارکنان آموزش واحد با هماهنگی•
 کارکنان آموزشی سوابق در درج جهت آموزشی پورتال در کارکنان نام ثبت تایید پیگیری•
 مدعو مدرسین با داد قرار تنظیم•

 
 
 
 
 
 
 
 



 محتوا تولید

 
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 

کارگاه و رزرو سالن آموزشی کتابخانه  متهتمزه اههاا تی نم، هیا ارااه  نامه  تروواسه  و        برگزاری . 1
 .ریاس  کتابخان  مرکزی می باشد/ معرفی نهای ده ب  مدیری  اطالع رسانی پزشکی

 

برگزاری . قابل است،اته اس  15لغای  8آموزشی تر روزاای اتاری ش ب  نا چهارش ب  از ساع  سالن . 2
کارگاه تر روزاهای نعیلهل و وهارز از سهاع  اتاری تر شهرای  وهام بها اههاا تی و مواف ه  مهدیر           

 . رالس کتابخان  مرکزی امکان پذیر می باشد/ اطالع رسانی پزشکی

 

نهل  وسایل و نجهلزات کهک آموزشی غلر از وسایل موجوت تر سهالن آموزشهیا پهوی تر و    متئولل  . 3
 . ملکروفون بلتلم بر عهده برگزار ک  ده کارگاه می باشد

 

 (SPSS, EndNote, Office)صورت نلاز ب  نصب نره افزار اوتصاصی غلر از نره افزاراای تر . 4
ا،ته  قبهل از نهاریر برگهزاری الزامهی       2اراا  نام  تروواس  ب  اهراه یک نتخ  از نهره افهزار مربوطه     

 .می باشد

 

 

 



 ادامه... قوانین و مقررات سالن آموزشی 

 

پهذیرایی از  . ا ناملن نلروی ودماتا جهع آوری پتهاند اای پذیرایی بر عههده برگزارک  هده اسه    پذیرایی. 5
 .مدعوین وارز از سالن آموزشی امکان پذیر می باشد

 

 .ناه افراتا صدور گواای و ارسال آن بر عهده برگزارک  ده کارگاه می باشدثب  . 6

 

ایجات ارگون  نغللر تر ن ظلهات سلتتم اا؛ جابجایی کابل اای تیتا سوالچا ویداو پروژکتور و ای ترن ؛ از . 7
تر صورت نلاز ب  ارگون  نغللهر و  . و سلتتم اا جداً ووتتاری شوت USB shareجابجایی موسا کلبورتا 

 .جابجایی با کارش اس سالن اهاا تی ب  عهل آید



 ادامه... قوانین و مقررات سالن آموزشی 

 

صورت نلاز ب  است،اته از لپ ناپ و انصال آن ب  ای ترن  از کابل اای آزات نعبل  شده تر ملز مدرس با تر . 8
پس از انصال کابلا بایتتی کملد تیتا سهویچ میهاب    . برچتب اای لپ ناپ و ای ترن  لپ ناپ است،اته شوت

 . راا های نصب شده بر آن تر وضعل  لپ ناپ قرار گلرت

نغللر تر زمان برگزاری و نعدات مدعوین قبل از برگهزاری کارگهاه به  کارشه اس سهالن آموزشهی       ارگون  . 9
 .اطالع رسانی نغللر زمان ب  مدعوین بر عهده برگزارک  ده می باشد. اطالع تاته شوت

 .ح،ظ و نتهداری اشلاء شخصی بر عهده شرک  ک  دگان می باشدمتئولل  . 10

نهوتن سلتتم اا و نجهلزات موجوت تر سالن پس از اجرای کارگاه و نحویل سالن ب  کارش اس واموش . 11
 .سالن آموزشی بر عهده برگزارک  ده می باشد

ح،ظ و نتهداری نجهلزات سالن آموزشی و رعای  موارت فهو  تر زمهان برگهزاری بهر عههده      متئولل  . 12
 .برگزار ک  ده می باشد
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