
  »هاي عمومی ایران کتابخانهکارگروه اطالعات سالمت انجمن علمی ارتقاي «

  1 شماره جلسه:

  1397  اسفند 15 |شنبه چهارزمان: 

    درمان و بهداشت وزارت مکان: 

 2 از 1 صفحه

 

 )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

(مسئول  قاسمی حسین علی دکتر (رئیس انجمن)؛ زاده حسن محمد دکتر(مسئول کارگروه)؛  اخوتی مریم دکتر خانم

     کارگروه).

  ها مهمان

  ) سالمت ارتقاي و آموزش دفتر سرپرست و وزیر معاون مشاور( گلمکانی دکتر آقاي

  

 

  گزارش جلسه

 

 هاي کتابخانه فعالیت براي سازي زمینه منظور به و سالمت، اطالعات کارگروه هاي مأموریت و اهداف تحقق راستاي در

 و عمومی هاي کتابخانه گستردة شبکۀ بالقوة ظرفیت از گیري بهره و سالمت، ارتقاي و آموزش بستر در عمومی

 اسفندماه 15 چهارشنبه روز 11 ساعت در قبلی، هاي هماهنگی پیرو و ها، کتابخانه این در شاغل کتابداران توانمندي

 آموزش دفتر سرپرست و وزیر معاون مشاور گلمکانی دکتر آقاي حضور با  درمان و بهداشت وزارت محل در اي جلسه

 انجمن، سوي از اخوتی مریم دکتر خانم و قاسمی حسین علی دکتر زاده، حسن محمد دکتر آقایان و سالمت، وارتقاي

 مجموعۀ از خارج نهادهاي نقش سالمت، نظام در سالمت هاي آموزش اهمیت با رابطه در جلسه این در. شد تشکیل

 و مدارس همچون آموزشی - فرهنگی نهادهاي و مجامع نیز و نهاد مردم هاي سازمان همچون بهداشت وزارت

 و صحبت سالمت اطالعات پذیري دسترس به کمک یا مرتبط هاي آموزش ارائۀ طریق از سالمت ارتقاي در ها کتابخانه

 و عمومی هاي کتابخانه بالقوة توان در حاضران ها، کتابخانه ویژة کارکرد و نقش خصوص در. شد تأکید ها آن بر

  .داشتند نظر اتفاق بیمارستانی هاي نهکتابخا بویژه و پزشکی علوم دانشگاهی هاي کتابخانه همچنین

 حصول و فکري تعامل جهت در مجازي گروه یک تشکیل با گردید مقرر عملکرد، آتی چارچوب تدوین منظور به

 در گروه این. بپردازند عملی جامع برنامۀ یک گیري شکل تا ها، نگرش بیان و همفکري به اندرکاران دست کاري، برنامۀ

 ارتقاي علمی انجمن رییس زاده حسن دکتر سالمت، ارتقاي و آموزش دفتر از گلمکانی دکتر آقاي حضور با ابتدا

 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو و انجمن سالمت اطالعات کارگروه از قاسمی دکتر عمومی، هاي کتابخانه

 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو و انجمن سالمت اطالعات کارگروه از اخوتی دکتر اهواز، شاپور جندي

 ارتقاي و آموزش گروه رییس اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه اجتماعی معاونت از جهانگیر دکتر کرمان،

 پزشکی علوم دانشگاه از سالمت ارتقاي و آموزش گروه رییس و اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه از سالمت

 اعضا، ترکیب این با. شد خواهند افزوده آن به جدیدي اعضاي بتدریج کار، پیشرفت با و گردد می تشکیل کرمان

 اطالعات تا نمایند می همکاري عمومی هاي کتابخانه با آزمایشی صورت به کرمان و اهواز پزشکی علوم هاي دانشگاه

 که شد مقرر بنابراین. گیرد قرار - بالقوه و بالفعل از اعم - مخاطبان جامعۀ دسترس در مناسب، زمان در معتبر سالمت

   .کنند آغاز را اولیه اقدامات و همکاري، سالمت اطالعات کارگروه با اجتماعی امور در ها دانشگاه این رابطین



  »هاي عمومی ایران کتابخانهکارگروه اطالعات سالمت انجمن علمی ارتقاي «

  1 شماره جلسه:

  1397  اسفند 15 |شنبه چهارزمان: 

    درمان و بهداشت وزارت مکان: 

 2 از 2 صفحه

 

 Health( سالمت مروج هاي کتابخانه ارزیابی هاي سنجه و تعریف تدوین مدت، کوتاه اقدامات دسته این بر عالوه

Promoting Libraries (قرار کار دستور در کتابخانه این براي مربوط استانداردهاي و اصول معیارها، بر مشتمل 

 فرهنگ شوراي نامۀ آیین 2 ماده الحاقیۀ بر مترتب اهداف به بخشی عینیت جهت در کارگروه این عالوه، به. گرفت

 یا بهداشت وزیر الحاقیه، این موجب به. کرد خواهد تالش) فرهنگی انقالب عالی شوراي 97 مهر 17 مصوب( عمومی

 این. اند شده افزوده عمومی فرهنگ شوراي ترکیب به نیز کشور عمومی هاي کتابخانه نهاد دبیرکل و وي، معاون

 .باشد کشور در سالمت ارتقاي در عمومی هاي کتابخانه بیشتر مشارکت ساز زمینه تواند می الحاقیه

 


