
گزارش فعالیت ها و عملکرد کتابخانه مرکزی در سال

١٤٠٠

بخش مجموعه سازی و تهیه منابع

 نیاز سنجی از اساتید گروههای آموزشی، دانشجویان و بررسی منابع آزمون دبیرخانه 
وزارت بهداشت جهت تهیه لیست خرید کتاب.

بخش خدمات آموزشی

 به علت شیوع بیماری کرونا دوره های آموزشی بصورت حضوری برگزار نشده و کارگاه 
ها بصورت مجازی برگزار می گردد.

 جهت تداوم آموزش های کتابخانه اقدام به تهیه سیستم 

ویدئو کنفرانس (Logitech ) گردید 

JCR and  یک کارگاه آنالین  آشنایی با  ،Endnote   برگزاری ٣ کارگاه آموزشی آنالین 
WOS، یک کارگاه آنالین آموزش اصول و آیین نگارش پایان نامه، یک کارگاه  آنالین 

جستجوی پایان نامه در پایگاه های فارسی و التین.  یک کارگاه آموزشی Endnote بصورت 
حضوری.

 ایجاد دفتر پشتیبانی از مطالعات مرور سیستماتیک 



بخش پایان نامه ها

 ورود اطالعات پایان نامه های دفاع شده در سال١٤٠٠ در نرم افزارکتابخانه

 گرفتن ایزو وارسال جهت بارگذاری در سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور

 ورود اطالعات مقاالت و تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در سامانه 
Eprint  ازسال ١٣۹۹ تا ١٤٠٠

 راهنمایی دانشجویان و انجام مشاوره اطالعاتی در رابطه با نحوی جستجو و نگارش 
پایان نامه 

بخش خدمات عمومی کتابخانه

 ارزیابی و پایش مجموعه کتابخانه
 پاسخگویی وانجام مشاوره ،جستجو و راهنمایی کلیه مراجعین

 خدمات امانت و بازگشت کتاب بطور میانگین روزانه 
 عضویت دانشجویان جدیدالورود 

 فایل کتب برگشتی روزانه به طور میانگین 
 تسویه حساب اعضا فارغ التحصیل از کتابخانه

 حفظ و نگهداری مجموعه فیزیکی کتابخانه
 کتب اهدایی واضافه کردن آن به مجموعه بررسی

 اطالع رسانی خدمات کتابخانه نصب اطالعیه وتهیه بروشور
 تهیه و ارسال گزارشات مکتوب درخواستی گروه های آموزشی

 ورود اطالعات مقاالت التین و تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در 
Eprint سامانه 



 ورود اطالعات طرح های تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در سامانه 

Eprint

خدمات عمرانی

 تعمیر نواقصات باقی مانده محوطه وساختمان  کتابخانه 


