نخستین همایش ملی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاههای علوم پزشکی  :آسیبشناسی و آسیبزدایی جریان اطالعات
 72و  72آبان ماه 3131

روز اول  3شنبه  72آبان 3333
2-2/38

پذیرش و ثبت نام در همایش

2/38-2/54

افتتاحیه همایش (تالوت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران)
دکتر پیوندی

2/54 -3

سخنان ریاست دانشگاه

3 -3/34

سخنان رئیس همایش

3/34 -3/74

سخنان دبیر همایش

3/74 -3/34

کتابخانه ملی پزشکی ایران:از شعار تا عمل

3/34 -3/54

کتابداران پزشکی و آسیب زدایی از جریان تولید علم پزشکی در ایران

دکتر مریم شکفته

3/ 54 -38

فرار از کتابخانه

خانم بهار رهادوست

38 -38/34

کتایخانه ملی پزشکی ایران

دکتر بهنام جامعی

دکتر افشین زرقی
(معاونت پژوهشی دانشگاه)
دکتر سیروس مومنزاده
(ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه)
دکتر فریبرز خسروی
(معاونت پژوهشی کتابخانه ملی)

استراحت و پذیرایی

38/34 -38/54

مهندس حمیدرضا صنیعی

38/54 -33

کتابخانههای دیجیتال پزشکی ایران (منابع و امکانات)

33-33/34

بررسی نقش کتابداران و متخصصان اطالع رسانی در پژوهش های پزشکی :مطالعه موردی بر روی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 3333

مرتضی ساالرزایی

33/34 -33/38

ضرورت نگاه ویژه به کتابدار بالینی در طرح تحول نظام سالمت

نرگس کریمی

بررسی نقش کتابداران پزشکی به عنوان مشاوران اطالعاتی در ف رآیند های پژوهشی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ناهید گویلی

33/38-33/54
33/54-37

رصد اطالعات در چرخه حیات پژوهشهای پزشکی

51-51/51

پرسش و پاسخ

37 /34 -33

نماز – ناهار

33-33/38

پانل با موضوع کتابخانه ملی پزشکی (با حضور :دکتر خسروی -دکتر جامعی – دکتر مومن زاده)

دکتر سعید اسدی

33/38-33/54

سهم و سودمندی پژوهشهای کیفی در مدلسازی رفتارهای اطالعجویی

دکتر یزدان منصوریان

33/54-35

آموزش رسمی سواد اطالعاتی  :نیازی رو به رشد در مقاطع تحصیالت تکمیلی

دکتر مریم کازرانی

35-35/34

ارزیابی خدمات مرجع مجازی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ایران براساس رهنمودهای ایفال و روسا

الله توکل کوخدان

35/34-35/38

موانع استفاده از مجالت دسترسی آزاد از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دکتر لیال خلیلی

35/38 -35/54

میزان و چگونگی استفاده از اطالعات وب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

میثم داستانی

35/54-34
34-34/34

مقایسه ویژگیهای ساختاری و محتوایی مدلیب در چشم انداز پایگاه اطالعاتی ملی پزشکی با نگاهی به پابمد در سال 3333
پرسش و پاسخ

روز دوم -چهارشنبه

3333/82/72

محسن شیرازیی

نخستین همایش ملی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاههای علوم پزشکی  :آسیبشناسی و آسیبزدایی جریان اطالعات
 72و  72آبان ماه 3131

تالوت کالم وحی

2/38-2/54
2/54 -3

3-3/34
3/34 -3/38

3/38-3/54

3/54-38

کنسرسیوم تامین منابع علمی در دانشگاههای علوم پزشکی
مدل مالی کنسرسیوم کتابخانه های دانشگاهی ایران و عوامل موثر بر آن
(با نگاهی به تاثیر تغییرات در مدلهای مالی نشر مجالت)
شناختی از چالشهای گذار نرمافزارهای کتابداری و اطالعرسانی از اطالعمداری به دانشمداری
گامهای عملی برای به کارگیری آر.دی.ای .در ایران :الگوی پیشنهادی مبتنی بر دیدگاه فهرستنویسان سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
آسیب شناسی انتشار اصطالح نامه در ایران با نگاهی بر اصطالحنامه های حوزهی سالمت

38/54-33

33-33/34
33/34-33/38

33/38-33/54

کتابخانههای پزشکی آینده و تله مدیسین(پزشکی از راه دور)
جریان کنونی اطالعات و "سازماندهی و پردازش" کاربردی و موثر اطالعات  :رویکردی تحلیلی و

اعتماد و اعتبار در تولید ومصرف اطالعات پزشکی در محیط دیجیتال
بررسی خدمات وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وزارت بهداشت  :سال 3333
ارزیابی کیفیت محتوایی درونی و بیرونی وبسایتهای کتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران به عنوان

33/54-37

پرسش و پاسخ

51-51

نماز – ناهار

33/34-33/38

33/38-33/54

امیر ریسمانباف
فاطمه پازوکی
دکتر مریم کازرانی

دکتر سیروس مومن زاده
دکتر فاطمه نعمت الهی
پروانه مدیر امانی

آسیبشناسانه

زیرساختهای اشاعه اطالعات

33-33/34

سید ابراهیم عمرانی

استراحت و پذیرایی

38-38/38

38/38-38/54

دکتر سیروس مومن زاده

الزامات و رویکردهای زیرساخت مدیریت منابع و اطالعرسانی
آسیبشناسی عوامل چالشی در کتابخانههای دانشگاهی و لزوم تهیه برنامه راهبردی :مطالعه موردی کتابخانه
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی وبسایت کتابخانههای دانشگاههایعلومپزشکی تیپیککشوردرخصوص نحوۀ ارائه راهنمای آموزشی
استفاده از منابع الکترونیکی و پایگاههای اطالعاتی

دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
مریم زرقانی
اسماعیل مصطفوی

فرناز راستکار (پارسآذرخش)
علی عظیمی
زهره عباسیان

33/54-35

نقش ذخیرهسازی ابری در کتابخانهها

دکتر محسن حاجی زین العابدینی

35-35/34

اهمیت سنجش آمادگی الکترونیکی در کتابخانه های پزشکی

حسین مطهری نژاد

35/34-35/38

35/38 -35/54

راهبردهای مناسب برای کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس تحلیل نقاط قوّت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها ()SWOT
تحلیل راهبردی وضعیت درونی و بیرونی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه علومپزشکی اصفهان با کاربرد مدل
SWOTو ارائه راهکارهایی برای ارتقای خدمات آنها

35/54-35/44

پرسش و پاسخ

35/44-34

اختتامیه  -قرائت بیانیه پایانی همایش

حمید احمدی
محمدرضا شکاری

