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بخش مجموعه سازی و تهیه منابع.1  

جهت تهیه  دبیرخانه وزارت بهداشت منابع آزمون بررسی دانشجویان و  ،گروههای آموزشی اساتیدنیاز سنجی از  

خرید کتابلیست   

و کاتالوگ های ارسالی ناشران تطابق لیست خرید کتاب با موجودی کتابخانه   

  آماده نمودن لیست نهایی خرید کتاب شامل همه موضوعات تحت پوشش کتابخانه  

 شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب

جلد کتاب فارسی   3388جلد کتاب التین و  148اقدام به خرید   

از نمایشگاه کتابهای خریداری شده پیگیری   

که شامل  ارزیابی کتب اهدایی واضافه کردن آن به مجموعه کتابخانه  

کتب دندانپزشکی از وزارت بهداشت عنوان  18   

      معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  جلدکتاب از 34  

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان EDC جلد کتاب از مرکز  382

 توسط دانشکده پرستاری و مامایی شده جلد کتاب خریداری  32

  خدمات آموزشیبخش .2

 کبیری پیام توسط آقای دکتر دانشگاه برای اعضای هیات علمی   انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاالتکارگاه  برگزاری

     ت برای اعضای هیا اثربخش درمانی شنایی با کاربرد گایدالین ها و منابع اطالعاتی جدید بالینی در تصمیم سازیآاه کارگبرگزاری 

  قای دکتر کبیری  آ توسط دانشگاه  علمی 

 دانشگاه شنایی با منابع اطالعاتی و نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی کشور برای اعضای هیات علمیآکارگاه برگزاری 

     توسط آقای دکتر کبیری  

 توسط آقای دکتر کبیری   دانشگاه برای اعضای هیات علمی   Systematic Review آشنایی با مقاالت کارگاه دو روزه برگزاری 

 بهروزیان پروانه توسط خانم  دانشگاه هیات علمیاعضای برای  Clinical keyآشنایی با پایگاه اطالعاتی دو جلسه کارگاه برگزاری 

 توسط خانم بهروزیان  دانشگاه علمیهیات اعضای برای  UpToDateآشنایی با پایگاه برگزاری دو جلسه کارگاه 

، کارشناسان مجالت، هیات علمیاعضای برای    EndnoteX9آموزش نرم افزار رفرنس نویسی جلسه کارگاه  هفتبرگزاری 

 ابوطالبی خانم پروانه توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کمیته تحقیقات دانشگاه 



                                               

 

 دانشگاه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی Web of Science, JCR, PubMedبرگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی 

  توسط خانم ابوطالبی

و دستیاران مراکز آموزشی درمانی برای اعضای هیات علمی   Clinical keyآشنایی با پایگاه اطالعاتی برگزاری هفت جلسه کارگاه 

 توسط خانم ابوطالبی

   دانشگاه توسط خانم ابوطالبی برای دانشجویان عضو کمیته تحقیقات منابع الکترونیکجستجوی برگزاری دو جلسه کارگاه آموزش 

توسط خانم دانشگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضا هیات علمی و برای  Excelآموزش نرم افزار برگزاری دو جلسه کارگاه 

 غفاری مریم 

 زرقانی مریم توسط خانم دانشگاه عضای هیات علمی برای ا  MENDELEYآموزش  نرم افزار برگزاری دو جلسه کارگاه 

 در نگارش پایان نامه  برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط خانم ابوطالبی  Wordآشنایی با امکانات نرم افزار برگزاری کارگاه 

 توسط دکتر مهدی افضلیدانشگاه  برگزاری کارگاه ضمن خدمت کتابداران 

بخش پایان نامه ها .3  

  جدید در نرم افزار کتابخانه  جلد پایان نامه  275ثبت 

و اموزش پزشکی بهداشت   از اطالعات پایان نامه ها وارسال به وزارتانجام ایزو    

نگارش پایان نامه ها  شیوه نامه تهیه   

نگارش پایان نامه ها  فایل الگوی تهیه   

 

بخش خدمات عمومی کتابخانه .4  

 ارزیابی و پایش مجموعه کتابخانه 

مشاوره ،جستجو و راهنمایی کلیه مراجعین     وانجامپاسخگویی   

جلد200 روزانه  میانگینبطور  خدمات امانت و بازگشت کتاب  

در مهرماه   نفر 267د دبه تعداعضویت دانشجویان جدیدالورو  

جلد100به طور میانگین روزانه   فایل کتب برگشتی  

کتابخانه  فارغ التحصیل از تسویه حساب اعضا  

 حفظ و نگهداری مجموعه فیزیکی کتابخانه 

واضافه کردن آن به مجموعهنمایشگاه کتاب  ، کتب اهدایی  از آماده سازی منابع تهیه شده  



                                               

 

خدمات کتابخانه نصب اطالعیه وتهیه بروشوراطالع رسانی   

 تهیه و ارسال گزارشات مکتوب درخواستی گروه های آموزشی

 تهیه و تامین منابع آزمون برای گروههای برگزارکننده آزمون های مختلف در دانشگاه 

  تهیه آیین نامه کتابخانه 

 اصالح و روزآمدسازی وب پیج کتابخانه 

 

خدمات عمرانی .5  

 نصب دوربین مدار بسته 

 تجهیز سالن آموزش هیات علمی

 تجهیز سالن جلسات کتابخانه 

 تعویض میز امانت کتابخانه 

 تهیه کمدهای سی دی برای سی دی های پایان نامه 

 ایجاد فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب 

 راه اندازی آسانسور

 راه اندازی یو پی اس 

 تکمیل کردن سیستم تاسیسات مکانیک ) گرمایش و سرمایش ( 

سیستم های کتابخانه  شبکه کردن   

روزآمد   اصالح و بارگذاری اطالعات  

 وبه طور استثنایی برگزاری ثبت نام کل دانشجویان بدوورود به دانشگاه در محل کتابخانه 

  

  

  

  

                                                            


