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 امین و سفارش منابعت

 پیگیری جهت تامین بودجه •

و مراکز آموزشی  یی ریال جهت کتابخانه های دانشکده پرستاری ماما 1100000000خرید کتب پرستاری به مبلغ  •

 درمانی 

ریال از نمایشگاه مجازی با استفاده از بن کارت اساتید جهت رشته فیزیوتراپی دانشکده   120000000خرید مبلغ  •

 پیراپزشکی

 وری و تخصصی جهت کتابخانه بیمارستان مهر امام رضا عنوان کتاب ضر 3خرید  •

 رایزنی با معاونت تحقیقات وزارت جهت تامین بودجه •

 منابع   سایر و ها  نامه   پایان   به  کتابخانه   اعضای دور  راه  از پذیری  دسترس

 ها  نامه پایان  سازی آماده و ثبت •

 فراکاوش  افزار نرم در  ها  نامه پایان ثبت و نویسی فهرست •

 کشوری سامانه در ثبت جهت ها   نامه  پایان ای چکیده و توصیفی اطالعات  حاوی فایل ارسال •

 قاصدک  افزار نرم  در ها نامه پایان   فایل  آپلود •

 کننده درخواست اساتید جهت(   ای کتابخانه بین همکاری طریق از)غیرمشترک مقاالت رایگان تهیه •

 برقراری دسترسی کلیه کاربران دانشگاه به اکثر پایگاههای اطالعاتی   •

 آموزش و اطالع رسانی 

 ... و مجازی فضای سایت، وب ایمیل، با  کاربران به الکترونیک منابع امور رسانیاطالع •

 تهیه محتوای آموزشی جهت کاربران  •

 حوزه مدیریت اطالع رسانی و کلیه مراکز تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری  برگزاری کارگاههای آموزشی

  نیازسنجی •

 پژوهشی شورای از مجوز دریافت جهت ارسال و(مدرس رزومه و عنوان)  کارگاهها جدول  تدوین •

 ( کننده  شرکت و مدرس گواهی  صدور سامانه،برگزاری، در درج پوستر، تهیه مدرس، با هماهنگی)ریزی برنامه •

 عنوان کارگاه و وبینار جهت اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان 27برگزاری  •



 عنوان کالس اموزشی  ضمن خدمت جهت کتابداران 5برگزاری  •

 خدمات عمومی 

 ( واتساپ گروههای  در مطالب اسکن با )  چاپی منابع دور راه از امانت •

 بیمارستان  داروسازی، رضا،دانشکده مهرامام بیمارستان های کتابخانه جدید کتابداران به ایکتابخانه امور آموزش •

 HIT رشته کاراموز 6 تعداد و شهیدرحیمی

 ها   کتابخانه کیفی  ارتقا هدف با مربوطه  های  شاخص بازنگری  تابعه، های کتابخانه از بازدید تیم تشکیل •

 بیمارستانی  های  کتابخانه  در بهداشت وزارت ارسالی استانداردهای  اجرای بر نظارت و پیگیری •

 ارتقا و بروزرسانی وب سایت های کتابخانه ها 

 اشتراک مورد الکترونیک منابع به  دسترسی مداوم و مستمر پایش  •

 ارزیابی  نتایج فصلی  رسانی  اطالع و  تابعه های  کتابخانه سایت  وب مداوم  ارزیابی •

 مرکزی کتابخانه سایت  وب مداوم  بروزرسانی •

 دیجیتال کتابخانه سایت  وب مداوم  بروزرسانی •

 سایر فعالیت ها

  دانشکده و رحیمی بیمارستان مهررضا، و داروسازی های کتابخانه جهت پزشکی گرایش کتابداری نیروی 4 جذب •

 و یک نیروی غیر متخصص جهت کتایخانه بهداشت و تغذیه الیگودرز پرستاری

پیگیری و رایزنی جهت جذب نیروی متخصص برای کتابخانه های مجتمع سالمت دورود، پلدختر، مرکزی، شهید   •

 رحیمی، پرستاری مامایی، دنداتپزشکی، بروجرد 

 ها   کتابخانه شبکه به دانشگاه کتابخانه  15پیگیری جهت اتصال  •

 کتابداران و  ها  کتابخانه ارزیابی  سامانه در کتابدار  25 و کتابخانه 16 اطالعات ثبت •

 مشکالت رفع و  ارزیابی جهت ای دانشکده  و بیمارستانی  های  کتابخانه 15 از در فصل پاییز و فصل زمستان بازدید  •

 نفر  5تشکیل تیم بازدید و ارزیابی کتابخانه ها متشکل از  •

 نفر 8انتخابات جدید شورای تخصصی کتابخانه مرکزی و شروع فعالیت با   •

 انتشکیل دو جلسه شورای تخصصی با موضوع حذف نسخه چاپی پایان نامه ها و بررسی جوانب مختلف  •

 اصالح فرایند نیازسنجی و برگزاری کالس های اموزش ضمن خدمت کتابداران در شورای تخصصی  •

 ار و پیگیری از شرکت جهت رفع موارد بررسی مشکالت نرم افز •



 تشکیل گروه اطالع رسانی با اعضای هیئت علمی در فضای مجازی •

 رایزنی با مدیر توسعه ... وزارت جهت گرفتن یوزر پسورد مشابهت یاب کارشناسان •

 

 

 

 

 

 


