
کتابخانه مرکزي  1397گزارش عملکرد سال   

تعداد منابع علمی به امانت رفته و بازگشتی در کتابخانه مرکزي  به شرح زیر می باشد :   1397در سال    

  تعداد امانت  تعداد بازگشت 

جلد    3729 جلد   3727      کتاب فارسی   
جلد    524 جلد    544   کتاب التین   

 لوح فشرده فارسی    حلقه    1  حلقه    1
 لوح فشرده التین    حلقه    10  حلقه    11

 

 

 

 

 



 

 نمودار عملکرد امانت و بازگشت منابع علمی به تفکیک ماه  

 

نفر از مراجعین خارج    170نفر از مراجعین داخل دانشگاه و     367خانه مرکزي شدند که از این تعدادنفر عضو پورتال کتاب   537همچنین تعداد  
دانشگاه بوده اند . از    

عنوان کتاب     110بابت خرید    میلیون تومان در نمایشگاه کتاب    50  مبلغیلیون تومان بابت خرید کتاب هزینه شد ،  م60مبلغ      97در سال  
عنوان کتاب التین .     31عنوان کتاب فارسی و     30ون تومان در طی سال بابت خریدمیلی    10   عنوان کتاب فارسی و مبلغ281التین و  

   به مجموعه کتابخانه مرکزي اضافه شد .  خریداري و    عنوان کتاب فارسی312عنوان کتاب التین و     140در مجموع در سال جاري

 به شرح ذیل می باشد :  97سایر اقدامات صورت گرفته توسط کتابخانه مرکزي در سال 

 مکاتبه با گروههاي آموزشی و پژوهشی جهت نیاز سنجی تهیه منابع کتابخانه در طی سال   .۱

 تنظیم لیستهاي خرید ( به تفکیک ناشران و کارگزاران )  .۲

 حضور در سی ویکمین  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و خرید منابع علمی مورد نیاز   .۳

 د مالی منابع خریداري شده  خرید منابع ، فهرستنویسی ،آماده سازي و تهیه اسنا .٤



 تهیه و ارسال گزارش خریدهاي نمایشگاه جهت مدیران و گروههاي آموزشی و پژوهشی   .٥

 پیگیري ،دریافت و در صورت نیاز جایگزینی کتابهاي التین ثبت سفارش شده   .٦

 برگزاري دومین همایش ملی کتابداران و اطالع رسانان سالمت :  .۷

آبان ماه دومین همایش ملی کتابداران و اطالع رسانان سالمت در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد ، این   24در تاریخ 
پزشکی   علوم  دانشگاههاي  کتابداران  با حضور  پزشکی  سراسر  همایش  آموزش  و  ،درمان  بهداشت  وزارت  مسئول  مقامات  و  کشور 

 .  برگزار شد    توسط کتابخانه مرکزي  

 نفر از مراجعین داخل و خارج از دانشگاه    100پاسخگویی روزانه به حدود   .۸

 آموزش روزانه ثبت نام و استفاده از پورتال کتابخانه مرکزي جهت دانشجویان جدیدالورود و سایر متقاضیان   .۹

 کارگاه آموزشی جستجو در بانکهاي اطالعاتی جهت دانشجویان و اعضاي هیئت علمی    4برگزاري   .۱۰

و رونمایی از کتابهاي خریداري شده از نمایشگاه و تقدیر از نویسندگان پیشکسوت و برتر  جلسه کافه کتاب در کتابخانه    ري  برگزا .۱۱
 حوزه توانبخشی  

 دوره بروشور هاي آموزشی و اطالع رسانی جهت مراجعان کتابخانه    4تهیه   .۱۲

 دسترسی به منابع براي مراجعان  نمودن  ول  و سهل الوص بازسازي و تغییر چیدمان فضاي کتابخانه در راستاي مطلوب   .۱۳

   براي بعضی از رده ها    گسترش قفسه هاي مخزن کتابخانه   .۱٤
بررسی منابع اهدایی ، مقایسه با مخزن و جدا سازي منابع مورد نیاز براي نگهداري در کتابخانه و ارسال سایر منابع به کتابخانه ملی   .۱٥

 و کتابخانه خوابگاههاي دانشجویی  

 تفکیک طرحهاي پژوهشی و پایان نامه ها و انتقال طرح ها به سالن مرجع کتابخانه   .۱٦
 هان در راستاي تکمیل بانک طرحهاي پژوهشی همکاري با مسئول سامانه پژو .۱۷

 جمع آوري  نشریات قدیمی کتابخانه و ارسال به کتابخانه ملی   .۱۸

 عنوان پایان نامه از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ورود اطالعات در پورتال کتابخانه مرکزي    185دریافت   .۱۹

 انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه   .۲۰

 ور مربوط به کتابخانه مرکزي در سامانه پایش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  انجام ام  .۲۱

 بررسی مشکالت و چالشهاي کتابخانه  در راستاي  تحصیالت تکمیلی  برگزاري جلسه با دانشجویان   .۲۲

 سال آینده  براي  بازدید از کتابخانه بیمارستان رازي جهت بررسی مشکالت و برنامه ریزي   .۲۳

 برنامه ریزي و هماهنگی براي ایجاد کتابخانه در بیمارستان رفیده   .۲٤

 کتابخانه مرکزي    1398ي جهت سال  برنامه راهبردو تدوین  تهیه   .۲٥

 
 

 

 


