
کتابخانه مرکزي  1398گزارش عملکرد سال    

 

  به شرح ذیل می باشد :  1398تعداد مدارك به امانت رفته و بازگشتی سال  .۱
  

 تعداد بازگشت تعداد امانت نوع مدرك
 4553 4548 کتاب فارسی 
 713 685 کتاب التین 

 10 12 لوح فشرده فارسی 
 7 6 لوح فشرده التین 

 

 

 



 ، درمان و آموزش پزشکی مربوط به برنامه پایش عملیاتی وزارت بهداشتانجام امور  .۲

گاه بین المللی کتاب شعنوان کتاب الکترونیک در سی و دومین نمای  333عنوان کتاب فارسی و    933عنوان کتاب التین و    250خرید   .۳
( لیست کتابها براي کلیه پرسنل و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه ارسال و در خـرداد مـاه از منـابع   98تهران در اردیبهشت ماه  

 خریداري شده رونمایی شد ) 
هاي مراکز لینک شدن با کتابخانهاي آذرسا ( با توجه به نواقص نرم افزار پارس آذرخش و همچنین نیاز به خریداري نرم افزار کتابخانه .٤

ار تابعه و دریافت امتیاز مرتبط با آن در برنامه پایش عملیاتی و پیرو تایید و پیشنهاد مقامات مربوطه در وزارت بهداشت ، تغییر نرم افز
 کتابخانه ضروري تشخیص داده شد )

 نیازسنجی و تهیه لیست اولویتهاي خرید کتابخانه مرکزي و پیشنهاد به معاونت محترم  .٥
 برگزاري سه جلسه مجازي بارش افکار با مسئولین محترم گروه ارگونومی ، جهت شناسایی و رفع چالشهاي موجود در کتابخانه  .٦

 ( تعدادي از چالشها شناسایی و لیست بندي و در حال پیگیري می باشد )
 مدیر محتر اطالع رسـانی برگزاري جلسه با حضور خانم دکتر یادگاري دام جهت تعویض سیستم هاي کامپیوتري سایت کتابخانه  واق .۷

 سیستم  جدید  33 ، و خریداري و راه اندازي   ITو مسئول محترم واحد 
ابع دیجیتال و چاپی و همچنین بهره منـدي خرید نرم افزار کتابخانه دیجیتال حنان در نمایشگاه کتاب در راستاي تفکیک مدیریت من .۸

 از سایر امکانات نرم افزار 
 

 
 

 98نشست با شرکت پیام حنان در محل نمایشگاه بین المللی کتاب ، اردیبهشت 

 

 عنوان کتاب الکترونیک جدید به کتابخانه دیجیتال حنان در بهمن ماه   2000اضافه نمودن  .۹



در خرداد ماه جهت رونمایی از منابع خریداري شده و آبـان مـاه جهـت گرامیداشـت هفتـه کتـاب ، سه جلسه کافه کتاب (برگزاري   .۱۰
 زبان بر بالین در قالب کافه کتاب)و نشست علمی با عنوان سایه بهمن ماه کتابخوانی و روز کتابدار و 

 

 

 98کافه کتاب خرداد ماه 

 

 98کافه کتاب آبان ماه 



 

 )98نشست علمی با عنوان سایه زبان بر بالین در قالب کافه کتاب (بهمن ماه 

 

 ریزي دوره هاي آموزشی تخصصی مورد نیاز کتابداران  واحد آموزش ضمن خدمت جهت برنامه مکاتبه با .۱۱
 رایزنی با گروه شنوایی شناسی در راستاي توسعه فضاي فیزیکی کتابخانه   .۱۲
عنوان پایان نامه از دانشجویان تحصیالت تکمیلی مطابق استانداردهاي کتابخانه مرکزي و ورود اطالعات در پورتال    186دریافت    .۱۳

 کتابخانه مرکزي 
 ه الکترونیک معرفی و راهنماي استفاده از کتابخانه مرکزي دانشگاه تهیه کتابچ .۱٤
 کتاب فارسی   سخه ن 1250کتاب التین و   نسخه     280نویسی، ورود اطالعات  و آماده سازي  فهرست .۱٥
اهدایی، مقایسه با مخزن و جدا سازي منابع مورد نیاز براي نگهداري در کتابخانه و ارسال سایر منابع    عنوان منبع  1000حدود  بررسی   .۱٦

 به کتابخانه ملی و کتابخانه خوابگاههاي دانشجویی
 نفر از مراجعان داخل و خارج از دانشگاه    80حدود به پاسخگویی روزانه   .۱۷
 آموزش روزانه ثبت نام و استفاده از پورتال کتابخانه مرکزي جهت دانشجویان جدیدالورود و سایر متقاضیان   .۱۸

 در بیمارستان رازي  Clinical key  و Scopus ،کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال  سه برگزاري  .۱۹
 



 

 در بیمارستان رازي   Scopusبرگزاري کارگاه   

 

 
 کتابخانه دیجیتال در بیمارستان رازيبرگزاري کارگاه 

 

 



 

 در بیمارستان رازي   Clinical keyبرگزاري کارگاه آموزشی 

 برگزاري کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال براي اعضاي هیئت علمی دانشگاه  .۲۰
 

 
 برگزاري کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال 

 

 
جهـت اسـتفاده از نیـز نفر در پورتال کتابخانه مرکزي    260   که از این تعدادنفر در کتابخانه مرکزي   472  انجام امور مربوط به عضویت   .۲۱

  .عضو شدندمنابع الکترونیک 
 شرکت در شانزدهمین همایش ملی روساي کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور .۲۲
 کتابداران پزشکی و اطالعات سالمتشرکت در سومین همایش ملی  .۲۳



 بازدید از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی ایران .۲٤
را جهـت اطـالع رسـانی از  "تبی"ها از طرف وزارت بهداشت، کتابخانه مرکزي و کتابخانه رازي با شیوع ویروس کرونا و اعالم محدودیت .۲٥

، قواعـد شرایط بهره برداري از کتابخانـه مرکـزي و کتابخانـه دیجیتـالند.  ایجاد کردرسانی  اطالع  صهاي علمی در این خصوآخرین یافته
 رسانی شد. شرایط موجود انطباق و از طریق وب سایت دانشگاه اطالعرا با  هاي فیزیکیضدعفونی کردن و قرنطینه نسخه


