
 1395دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  کتابخانه مر کزی   زارش عملکردگ

 ساعت جهت کتابداران کتابخانه های دانشگاه  60کارگاه به مدت  8برگزاری  .1
 عناوین کارگاهها به شرح ذیل است: 

افزار مدیریت فهرست نویسی سنتی، فهرست نویسی اینترنتی، آشنایی با کتابدار  بالینی، آشنایی با نرم 

، بررسی صفحات وب کتابخانه های مرکزی ایران کتابداری مبتنی بر شواهد،(،End noteمنابع)

 اطالعات عات با استفاده از مدل فرآیند جستجویالجستجوی اطالعاتی، آموزش سواد اط

 1396تدوین و تصویب عناوین دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه کتابداران در سال  .2
 های آموزشی تصویب شده به شرح ذیل می باشد:عناوین دوره 

ستراتزی ا. 2 رایگان العاتیآشنایی با پایگاه های اط (ومقدماتیاطالعات)ستراتزی جستجو و بازیابی ا .1

مروری بر  .3 داخلی و خارجی العاتیآشنایی با پایگاه های اط اطالعات)پیشرفته(وجستجو و بازیابی 

 -.کتابدار پژوهشی)کلیات4شاخصهای برتر،معرفی مجالت نامعتبرشاخص های علم سنجی و معرفی 

-ovid پایگاههای -. کتابدار بالینی)کلیاتscopus,isi,pubmed)5پایگاههای 

cochrance,uptodate,clinical key)6( نرم افزارهای مدیریت منایع .end note, 

mendley) 

 زی. تدوین و تصویب آیین نامه شورای تخصصی کتابخانه مرک3

 . تشکیل شورای تخصصی طبق آیین نامه 4

ت ایک جلسه با موضوع 1395)در سال مرکزیکتابخانهتخصصیشورایجلساتگزارش. 5

 ذیل تشکیل شد(:



. تعیین عناوین دوره های 2بررسی و تصویب آیین نامه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان .1

و تصویب فرایند بعد از خرید کتابو شیوه نامه ی اجرایی  بررسی .3   1396آموزشی کتابداران در سال 

 فهرست نویسی متمرکز

)آیین نامه تسویه، ب آیین نامه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستانیتدوین و تصو .6

 جریمه، امانت و ...(

. تدوین و تصویب و اجرای فرایندهای عضویت و سفارش منابع در کتابخانه های دانشگاه 7

 م پزشکی لرستانلوع

تدوین و تصویب و اجرای منشور حقوق استفاده کنندگان و مقررات عمومی کتابخانه ها . 8

 در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان

با روش  1396. خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت 9

 ریال جهت کتابخانه های دانشگاه 1500000000به مبلغ  غیرحضوری)سفارش منابع(

 نسخه کتاب جهت کتابخانه های دانشگاه 7329. خرید 10

)انجام خدمات فنی . انجام فعالیتهای روتین در بخش امانت،سازماندهی منابع،وجین و ...11

 نسخه منابع فارسی( 739نسخه منابع التین،  78

 فارسی و التین در کتابخانهبرگزاری نمایشگاه وجین کتب -12

 

 

 

 

 

 

 



 


