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 صورتجلسه
 

 تخصصی کتابخانه مرکزینام جلسه : شورای 

 ریاست جلسه :

 دكتر مهناز صمدبیک

 دستور کار جلسه:

تصمیم گیری در خصوص خرید کتاب از سی امین  -
 6931نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

 بررسی و تصویب فرایند پس از خرید کتاب -

در خصوص شیوه نامه اجرایی فهرست  تصمیم گیری -
 نویسی متمرکز

 تعیین دستورکار جلسه بعد -
 

ناهید حسینی دبیر جلسه : 

 چگنی

 2 شماره جلسه :

 33930940399: تماس دبیر جلسه تلفن  39/32/39روز و تاریخ جلسه : 

 مالحظات 62:93ساعت جلسه: 

کتابخانه مکان جلسه : 

 دانشکده پیراپزشکی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لسه شورای تخصصی کتابخانه مرکزیج دومین

 
 شنبه یکدر  روز تخصصی کتابخانه مرکزی جلسه شورای  دومین

کتابخانه با حضور اعضا در محل   10003راس ساعت  30/30/96

موارد زیر پرداخته  تشکیل و به بحث و بررسی دانشکده پیراپزشکی

 شد0

د توضیحاتی پیرامون دستور کار سرکارخانم دکتر صمدبیک رئیس شورای تخصصی، به ایراا ابتد

 .پس از بحث و تبادل نظر اعضا، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید0جلسه پرداختند

مورد بررسی قرار گرفت  1096نحوه ی خرید کتاب از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب  .1

0 

 مقرر گردید هزینه خرید کتاب هر مرکز به خود مرکز واگذار شود.

مقرر گردید در صورت تمایل کتابدار به حضور در نمایشگاه جهت خرید، مسئولیت ماموریت و هزینه 

 ایاب و ذهاب و ... به عهده آن دانشکده یا بیمارستان باشد.

 13-5درصد باشد.)به استثنای ناشران دانشگاهی که 03مقرر گردید حداقل تخفیف خرید از ناشران 

 درصد می باشد.(

 ر کتابخانه ای بیشترین تخفیف را داشته باشد مشمول تشویقی خواهد شد.مقرر گردید ه

مقرر گردید کتبی که کیفیت اورجینال و افست آنها با هم برابر است جهت صرفه جویی در هزینه و 

خرید تعداد کتب بیشتر نسخه افست آن خریداری شود.)کتب گروه آناتومی،پاتولوژی، آزمایشگاه( 

 مستثنی می باشد.

ر گردید در صورت موافقت معاونت تحقیقات و فناوری خرید به صورت دو مرحله ای )نیمسال اول مقر

 و نیمسال دوم( انجام شود.

 شیوه ی اجرای فهرست نویسی متمرکز مورد بررسی قرار گرفت0 .0

مقرر گردید فهرست نویسی متمرکز در سال جاری به دالیل مختلف از جمله کمبود نیروی انسانی 

 .اجرا نشود

مقرر گردید جهت یکدست سازی فهرست نویسی در کلیه کتابخانه های دانشگاه از روش ایزو 

 استفاده شود.

سومین جلسه ی شورای تخصصی کتابخانه بعد از خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی ، در  .0

 تعیین مهلت زمانی فهرست نویسی و ثبت و آماده سازی بحث خواهد شد.خصوص 

 

 


