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29هایفارغالتحصیالنودانشجویانکتابداریدانشگاهعلومپزشکیبوشهردرسالموفقیت

 1سپیذُ هقذسی

 داًشگاُ علَم پششکی بَشْز  ،، کویتِ تحقیقات داًشجَییداًشجَی کارشٌاسی ارشذ کتابذاری ٍ اطالع رساًی پششکی .1

 Sepideh3m@gmail.com 

 

ضذگاى آسهَى کارضٌاسی  ّای عوَهی کطَر، پذیزفتِ ّای ًْاد کتاتخاًِ هَضَع قثَلی 3ی داًطجَیاى در ّا هَفقیت

 رسذ. ّا تِ اطالع هی ارضذ ٍ ارائِ هقالِ در ّوایص

ًتایج آسهَى هزحلِ اٍل ًْاد کتابخاًِ ّای عوَهی کشَر بَد، )البتِ اگز بشَد آى را بِ سال   29اٍلیي رٍیذاد هْن سال 

بزابز ظزفیت بزای اًجام هصاحبِ اعالم شذ ٍ در ًْایت 3بَد(کِ ًتایج  29ت داد! هزاحل ثبت ًام ٍ آسهَى کتبی در سال ًسب 29

 پس اس اًجام هصاحبِ ٍ گشیٌش، ایي عشیشاى هَفق شذًذ بِ ًْاد راُ یابٌذ!

کارضٌاسی  3)داًطجَی تزم سادُ، سارا صفاسادُ ّا فزضتِ قزتاًی (: خاًن85اٍلیي ٍرٍدی کتاتذاری داًطگاُ)ٍرٍدی  

ارضذ داًطگاُ خَارسهی تْزاى(، صذیقِ جعفزسادُ)فارغ التحصیل کارضٌاسی ارضذ داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس( ٍ آقای 

  ًژاد عٌایت ضْثاسی

 : آقای عوار خذری86ٍرٍدی 

 باشذ:  یپس اس آى اعالم ًتایج ًْایی کٌکَر کارشٌاسی ارشذ بَد کِ اساهی پذیزفتِ شذگاى بذیي شزح ه

: خاًن هْزی اطاقی )داًطگاُ علَم پشضکی جٌذی ضاپَر اَّاس(، آقای عٌایت ضْثاسی ًژاد )داًطگاُ قن، 85ٍرٍدی 

 دٍرُ ضثاًِ(
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 81/                                                                                ٍ داًشجَیاى کتابذاری داًشگاُ علَم پششکیالتحصیالى  هَفقیت فارغ  

 

 کٌکَر ٍسارت علَم، داًطگاُ خَارسهی تْزاى( 22: آقای عوار خذری )رتثِ 86ٍرٍدی  

ی تَضْز(، طَتی جن رتثِ)داًطگاُ علَم پشضکی ، داًطگاُ علَم پشضک34ّا هعصَهِ ایشدی)رتثِ  : خاًن87ٍرٍدی  

 ، داًطگاُ علَم پشضکی ایزاى(27سادُ)رتثِ  تَضْز(، آقای یحیی حجتی

، داًطگاُ علَم پشضکی اصفْاى(، هژدُ خذاتخطی)داًطگاُ علَم پشضکی 22ّا سّزا جاللی)رتثِ  : خاًن88ٍرٍدی  

 ز(، داًطگاُ علَم پشضکی تَض21ْتَضْز(، سپیذُ هقذسی)رتثِ 

ٍسارت علَم، داًطگاُ علَم پشضکی  27کٌکَر ٍسارت تْذاضت ٍ رتثِ  10ّا سویِ پزٍیي)رتثِ  : خاًن89ٍرٍدی  

 جٌذی ضاپَر اَّاس( ٍ طیثِ فتاحی)داًطگاُ علَم پشضکی تَضْز(

 باشذ: ّای داًشجَیاى در بخش ّوایش ًیش بذیي شزح هی هَفقیت

ّای سیز بزای سخٌزاًی یا ارائِ پَستز پذیزفتِ  ر کزهاى بزگشار شذ ٍ هقالِهْزهاُ ّوایش هلی کتابخاًِ ٍ هزدم بَد کِ د 

 شذ:

کارضٌاسی ارضذ(  5کارضٌاسی ارضذ( ٍ سّزا پَش)داًطجَی تزم  3ّا فاطوِ تصذیقی)داًطجَی تزم  هقالِ خاًن 

ى تزای سخٌزاًی ٍ ًیش هقالِ کزها پشضکی علَم داًطگاُ داًطجَیاى تَسط جستجَ اتشارّای اس استفادُ هیشاى تا عٌَاى تزرسی

 ّا تزای ارائِ پَستز دیگزی تا عٌَاى ضزٍرت تِ کارگیزی اصَل تاساریاتی در کتاتخاًِ

 تزای سخٌزاًی ّا در تزٍیج سَاد سالهت هزدم هقالِ خاًن خذیجِ احوذسادُ تا عٌَاى ًقص کتاتذاراى ٍ کتاتخاًِ

ا عٌَاى ٍضعیت ٍ چگًَگی رٍسآهذساسی اطالعات ( ت88ّا سویِ پزٍیي ٍ عاطفِ لطفی)ٍرٍدی  هقالِ خاًن

 کتاتذاراى تَضْز تزای ارائِ پَستز

 ( تا عٌَاى تزرسی رفتار اطالع یاتی ایٌتزًتی داًطجَیاى تَضْز تزای ارائِ پَستز88هقالِ آقای ایَب رًجثز)ٍرٍدی 
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ت بزگشار شذ کِ طی آى در ّای سال علن اطالعا ّوشهاى با ّوایش کزهاى، سَهیي جشٌَارُ هلی داًشجَیی بزتزیي

 اًتخابّا سویِ پزٍیي ٍ طیثِ فتاحی تِ عٌَاى داًطجَیاى تزگشیذُ در هقطع کارضٌاسی  خاًنبخش داًشجَی ًوًَِ کشَری، 

 .بِ عٌَاى ٍبالگ بزتز شٌاختِ شذ آقای هحوذجَاد هٌصَرسادُ "هحتَای آساد"شذًذ ٍ در بخش ٍبالگ ًیش، ٍبالگ 

با  (س)داًشگاُ الشّزا شٌاسی داًش ٍ اطالعات علن داًشجَیی – علوی اًجوي سزاسزی ّوایش ّوچٌیي چْاردّویي 

 ٍ تایذّا: درهاًی کتاب تز کتاتذاراًِ عٌَاى ًگاّی خاًن سارا دخص تاهاُ بزگشار شذ کِ هقالِ  هَضَع کتاب درهاًی در آباى

د ٍ جایگاُ آى در طة: هزٍری تز پژٍّص ّای اًجام ًثایذّا تِ ّوزاُ هقالِ خاًن طیثِ فتاحی تا عٌَاى کتاب درهاًی ٍ کارتز

 بزای سخٌزاًی پذیزفتِ شذًذ. ضذُ در ایزاى ٍ جْاى،

بَد کِ  "عول تا علن اس: سٌجی علن کاربزدی ٍ ًظزی هفاّین" عٌَاى با ادکا داًشجَیی هلی ّوایش ٍ در آخز ششویي 

 در بخش پَستز پذیزفتِ شذ. سٌجی علن هفاّین تز اجوالی ّا سارا دخص ٍ فاطوِ هزادی تا عٌَاى ًگاّی خاًنهقالِ 


