
 
 
 

9911 ابخانه مرکزی در سالگزارش عملکرد کت  

 

،حضور همکاران به حضور دائم پرسنل در محل کتابخانهتدای سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان باز ا -

) ارائه  .خدمات کتابخانه به طور کامل به صورت حضوری و آنالین به کاربران ارائه شد  لیدر هفته وروز صورت سه 

 در ساعات کاری و غیرکاری(  خدمات کتابخانه به صورت تلفنی و آنالین

( 733:7تا  13:7روز در هفته از ساعت  5خرداد ماه ، همزمان با بازگشایی ادارات کتابخانه مرکزی به صورت کامل )  71از تاریخ 

کاربرانی که امکان مراجعه حضوری ندارند همچنان دایر و خدمات حضوری به کاربران متقاضی ارائه شد ) ارائه خدمات آنالین به 

  ارائه می شود( .

با توجه به نگرانی دانشجویان مبنی بر دیرکرد کتابهای امانتی و عدم امکان مراجعه حضوری ، کتابها به صورت سیستمی  -

د شد ) کتابهای رزرو شده تمدی شهریور ماه با توجه به استمرار شرایط تا پایان سپس در دو مرحله تا پایان خرداد ماه و 

  ( بوددانشجو پس از اطالع کتابخانه موظف به بازگشت کتاب و نبوده شامل تمدید سیستمی 

عنوان کتاب الکترونیک التین به کتابخانه دیجیتال حنان ) کتابهایی که با توجه به شرایط به صورت رایگان  721افزایش  -

 ( دانلود و به مجموعه اضافه شد در اختیار قرار گرفته بودند نشگاه تهران و .. دا ،از طریق انتشارات معتبر مانند اشپرینگر 

 معرفی راههای دسترسی و استفاده از منابع الکترونیک رایگان به کاربران  -

فعال بودن لینک پرسش از کتابدار در پورتال کتابخانه و پاسخگویی به کاربران و رفع مشکالت اطالعاتی ایشان از طریق  -

 این لینک در ساعات اداری تمام روزهای هفته 

 فعال بودن ایمیل کتابخانه مرکزی و پاسخگویی روزانه  -

منابع الکترونیک و ارسال  لیست منابع جهت انتخاب و تغییر سیاست کتابخانه مرکزی پیرو شرایط موجود به سمت تهیه  -

 اعمال نظر گروههای آموزشی و پژوهشی 

خریداری شده و اطالعات عنوان کتاب الکترونیک مرتبط موضوعی توسط اعضای هیئت علمی انتخاب و  7:1در نهایت 

 کتابشناختی و فایل الکترونیک آن در کتابخانه دیجیتال حنان بارگزاری شد .

  آذرخش راری ارتباط مداوم با کارشناسان دو شرکت پیام حنان  و پارسبرق -

 پیگیری قرارداد های  خرید و پشتیبانی نرم افزار آذرسا  -

 پیگیری ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی در پورتال جدید  -

با توجه به تغییر نرم افزار کتابخانه از پارس آذرخش به آذرسا ، کانورت اطالعات از نرم افزار قبلی به جدید انجام شده و  -

( و گزارش ریزش اطالعات به شرکت احتمالی اطالعات  شبررسی  ریز بررسی )به طور دقیق  کل اطالعات وارد شده 

 اعالم شد 

 طریق پورتال  کتابخانه مرکزی و کانال های روابط عمومی دانشگاه از رسانی مداوم خدمات آنالین  اطالع  -



 
 
 

 دسترس جستجو، بازیابی و ذخیره سازی مجموعه منابع الکترونیکی رایگان و در -

 و پایان نامه ها چک خطاهای برنامه آذرسا در بخش کتابهای فارسی و التین -

 به تفکیک منابع مکاتبه با شرکت آذرسا در سه مرحله و اعالم مشکالت موجود  -

خانه و ارائه به بو قرار دادن بر روی پورتال کتاکتابخانه مرکزی  11و شش ماهه اول سال  11تهیه گزارش عملکرد سال  -

 مراجع مربوطه 

 و اطالع رسانی به مقامات مربوطه  تهیه گزارش های آماری استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی -

مراجعان به جلوی درب ورودی کتابخانه جهت سهولت ارتباط با مراجعان)جهت رعایت پروتکل انتقال میز پاسخگویی به  -

 های بهداشتی (

ا منابع بازگشتی  )جهت انتقال باکس بازگشت کتاب به جلوی درب ورودی کتابخانه جهت جلوگیری از تماس فیزیکی ب -

  پروتکل های بهداشتی ( رعایت

  http://diglib.uswr.ac.irدر کتابخانه دیجیتال  71وید قرار دادن لینک مقاالت مرتبط با کو -

 جهت سهولت دسترسی به منابع کتابخانه    /http://dlib.uswr.ac.irفعال نمودن پورتال قدیمی کتابخانه در آدرس  -

 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی  257 کتابخانه با حساب تسویه انجام مراحل  -

 ورود اطالعات پایان نامه های دریافت شده از دانشجویان در پورتال جدید کتابخانه  -

 تغییر چیدمان کتابخانه جهت حفظ فاصله اجتماعی ) سالن مطالعه و سایت ( -

و قرار دادن اخبار مربوط ماه  بانارتباطی جدید با کاربران در آراه اندازی کانال تلگرامی کتابخانه مرکزی جهت ایجاد پل  -

 به کتاب و کتابخانه در آن 

با توجه به هماهنگی مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با انجمن فرهنگی ناشران  -

نیاز سنجی از            مرکزی بعد از% تخفیف برگزار شد ، کتابخانه 7:نمایشگاه مجازی کتب فارسی در آذر ماه با 

عنوان کتاب فارسی ) به صورت دو نسخه ای ( تهیه کرد  55گروههای آموزشی و تامین اعتبار وجه مربوطه تعداد 

   و امور مالی مربوط به آن نیز انجام شده است (. ثبت درخواست)کتابهای مربوطه ثبت کتابخانه شده و

 عنوان کتاب فارسی نیز جهت کتابخانه بیمارستان رازی تهیه شد . 91هزینه مربوطه تعداد با پیگیری  تامین اعتبار 

نمایشگاه بین المللی مجازی کتاب برگزار شد ، مکاتبات الزم صورت گرفت ولی پیرو صالحدید معاونت  زدر بهمن ماه نی -

 نکرد محترم تحقیقات و فناوری کتابخانه مرکزی در نمایشگاه مربوطه شرکت 

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وبینار آموزشی برگزار شده توسط   3رکت پرسنل کتابخانه در ش -

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  و  وزارت بهداشت

برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت آذرسا و نمایندگان واحد فناوری اطالعات و همچنین کتابخانه مرکزی با حضور  -

طه جهت بررسی و رفع مشکالت نرم افزار کتابخانه و پیرو آن متعهد شدن شرکت آذرسا به برگزاری مسوولین مربو

 جلسات آموزشی و رفع مشکالت مطرح شده 

 سازمانی کتابخانه مرکزی با توجه به تغییر نیازهاو ارائه به مدیریت محترم اطالع رسانی  تهیه نمودار -

 تابخانه مرکزی و تکمیل در فرمت خواسته شده مدیر محترم پژوهش تهیه فرآیندهای ک -

http://diglib.uswr.ac.ir/
http://dlib.uswr.ac.ir/


 
 
 

 پرسش و پاسخ وبینار آموزشی شرکت آذرسا ، جهت بررسی مشکالت موجود و  3شرکت همه ی پرسنل در  -

مکاتبه با گروههای آموزشی و پژوهشی جهت اعالم منابع کوریکولوم مصوب به کتابخانه مرکزی تا در صورت موجود 

 )مکاتبه در دو مرحله و سپس پیگیری تلفنی صورت گرفت (نبودن در برنامه خرید کتابخانه قرار بگیرد 

 کتابخانه مرکزی  7377تهیه برنامه عملیاتی سال  -

 دا شده به کتابخانه مرکزی در دفاتر ثبت هخریداری و اعنوان کتاب  2:7ثبت  -

 عنوان کتاب  797سازماندهی و ورود اطالعات  -

 عنوان کتاب  797آماده سازی و بارگزاری و شلف  -

 71افزایش ساعت کاری کتابخانه مرکزی )با توجه به درخواست مراجعان( تا ساعت  -

 3گزارش امانت و بازگشت منابع  -

عنوان کتاب به کتابخانه بازگردانده شدند ) کتابهایی  311کتاب در سال جاری به امانت رفته و تعداد عنوان  :39تعداد 

در امانت بودند به دلیل اپیدمی کرونا و عدم امکان بازگشت منابع توسط دانشجویان ساکن  7:11که از اسفند ماه سال 

تا پایان شهریور ماه به صورت سیستمی تمدید شد و در پایان شهریور فراخوان بازگشت منابع کتابخانه از ،شهرستان 

شد ولی تعدادی هنوز امکان مراجعه حضوری جهت بازگرداندن کتاب را  دادهطریق پورتال کتابخانه و سایت دانشگاه 

 نداشتند(

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 9911مرکزی در سال گزارش استفاده از پورتال کتابخانه  -

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9911آمار استفاده از کتابخانه دیجیتال حنان در سال 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

                            




