


مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی
کتابخانه مرکزی

1399سال گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی در 



خدمات مرجع و اطالع رسانی، خدمات عمومی

دانپزشکی،دن،پلدخترپرستاری،بروجردپرستاری،الیگودرزپرستاریبهداشت،،پیراپزشکی)هایدانشکدهمجازیهایکتابخانهاندازیراه•

،یانمتقاضبههانامهپایانوکتبنظرموردنظرموردصفحاتعکسارسالوتهیه:امانت)دورراهازخدمتارائهجهتواتساپفضایدر(داروسازی

(ماهفروردینازفعالیتآغاز)کروناشیوعزماندر(...ومنابعتمدیدنحوهالکترونیک،اطالعاتیمنابعمشاوره

درونوبینارهایدانشگاه،هایکتابخانهامورآموزشی،علمی،رسانیاطالعهدفباواتساپفضایدرمرکزیکتابخانهمجازیگروهاندازیراه•

(دانشجویان،کارکناناساتید،)دانشگاهکاربرانبه...وکشوریوسازمانی

ارهایوبیندانشگاه،هایکتابخانهامورآموزشی،علمی،رسانیاطالعوهاهماهنگیهدفباواتساپفضایدرکتابدارانمجازیگروهاندازیراه•

دانشگاهکتابدارانبه...وکشوریوسازمانیدرون



عمومی، خدمات خدمات مرجع و اطالع رسانی

کتابخانهتخصصیعلمیهایمشیخطتبییندرمشارکتهدفبامجازیفضایدرمرکزیکتابخانهتخصصیشورایانتخاباتبرگزاری•

با)ساپواتمجازیفضایدرشوراگروهایجاد،رسانیاطالعوایکتابخانهخدماتارائهکیفیوکمیتوسعهجهتآنهاترغیبهدفبادانشگاههای

کتابدارانازنماینده2وایدانشکدهکتابدارانازنماینده2مرکزی،کتابخانهمسئول:شورادبیررسانی،اطالعمدیر:شورارئیسشاملعضو6

(بیمارستانی

مجازیفضایدرشوراجلساتتشکیل•

سایتوبدردرجوکتابدارانبهرسانیاطالعجدید،فایلتایپ,شورادرنمونهکتابدارانتخابهایشاخصویرایشوبازنگری•

سایتوبدردرجوکتابدارانبهرسانیاطالعجدید،فایلتایپ،شورادرنمونهخانهکتابانتخابهایشاخصویرایشوبازنگری•



عمومی، خدمات خدمات مرجع و اطالع رسانی

شتی در تقویت برد اطالع رسانی، اجرای پروتکل های بهدا)موارد ذیلو بررسی پیراپزشکیبازدید از کتابخانه •

زی، بررسی کتابخانه بر اساس فایل ارسالی وزارت بهداشت، برگزاری کارگاههای کتابخانه دانشکده بصورت مجا

..(.کلیه منوها و زیرمنوها بر اساس چک لیست، رفع ابهامات نرم افزار کاوش، بازدید از اتاق خدمات فنی و 

در تقویت برد اطالع رسانی، اجرای پروتکل های بهداشتی)موارد ذیلبررسی و بازدید از کتابخانه داروسازی •

زی، بررسی کارگاههای کتابخانه دانشکده بصورت مجا، برگزاری کتابخانه بر اساس فایل ارسالی وزارت بهداشت

..(.از اتاق خدمات فنی و ، بازدید ابهامات نرم افزار کاوش، رفع کلیه منوها و زیرمنوها بر اساس چک لیست

تابخانه پروتکل های بهداشتی در کاجرای ) ذیلموارد بررسی رضا و عشایر  بازدید از کتابخانه بیمارستان مهر امام •

سی کلیه بصورت مجازی، برربیمارستان کارگاههای کتابخانه ،  برگزاری بر اساس فایل ارسالی وزارت بهداشت

از اتاق خدمات، بازدید افزار کاوشلیست، آموزش کانورت کاربرگه ها از نرم منوها و زیرمنوها بر اساس چک 

...(فنی و 



خدمات مرجع و اطالع رسانی، خدمات عمومی

ابخانه هاراهنمایی و اطالع رسانی فایل ارسالی وزارت بهداشت به کتابخانه های تابعه در راستای مقابله با کرونا در کت•

کشورهمکاری با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه های علوم پزشکی •

پیگیری پشتیبانی نرم افزار کتابخانه ای فراکاوش•

کتابخانه مرکزی1399تدوین برنامه عملیاتی سال •

پیگیری امور اداری کتابخانه و تهیه نامه های مربوطه•



آموزش و اشاعه ی اطالعات

پیگیری اتاق الکترونیک جهت برگزاری وبینارهای کتابخانه مرکزی•

کشوری و دانشگاهوبینار 14برگزاری •

زی و جمع اوری مستندات وبینارهای برگزار شده کتابخانه مرکزی ، بازنگری و درج در پورتال مرک•

دیجیتال



آموزش و اشاعه ی اطالعات

ی، معرفی پورتال دیجیتال، وب سایت مرکز)هابر اساس سرفصل دانشگاهسالمتفناوری رشتهکاراموز26آموزش•

...(معرفی و اموزش پایگاههای اطالعاتی ، اموزش نرم افزار کتابخانه و 

انه، اموزش کار با نرم افزار کتابخ: (، داروسازیمهر امام رضاکتابخانه عشایر، )آموزش امور مربوطه به کتابداران جدید•

...بروزرسانی وب سایتها، فرایند تامین منابع و سفارشات و 

کاوشدر رابطه با نرم افزار دانشگاهکتابدارانپیگیری و رفع مشکالت •



سازماندهی مجموعه 

...تمدید، تسویه حساب، ،عودت ،فعالیتهای روزانه در بخش امانت انجام 

(شامل ثبت و اماده سازی،فهرست نویسی،ورودی اطالعات)پایان نامه های دریافتی فارغ التحصیالن کامل خدمات فنی فرایند 

کشوریدر سامانه اپلود پیگیری جهت و هانامهفصل اول و فصل دوم پایان ایچکیده ، فایل اکسل اطالعات توصیفی تهیه 

در قاصدکنامه پایان تتکسفول آپلود 

با توجه به اینکه در مردادماه کلیه پایان ) بارگزاری مجدد در سامانه کشوریکنون جهت تا 95پیگیری و تهیه فایل اکسل پایان نامه های سال 

(نامه ها از سامانه حذف شده بود



بروزرسانی مداوم وب سایتها

مرکزیوب سایت ... مداوم کلیه منوها، اخبار ، محتوا و بروزرسانی •

دیجیتالوب سایت ... مداوم کلیه منوها، اخبار ، محتوا و بروزرسانی •

تی پیگیری از ای)بررسی مداوم کلیه لینک های منابع الکترونیک و در صورت خطا پیگیری جهت رفع خطاها•

(دانشگاه،وزارت،گاها سایر دانشگاههای علوم پزشکی

دیجیتال و مرکزی و در صورت نیاز پاسخگویی به سواالت ایمیل های اکادمیک بررسی مداوم •

رسانی وزارتاطالع رئیس و دانشگاه ای تی ستاد از خطاهای برخی منابع الکترونیک پییگری •

مشاوره حضوری تلفنی و مجازی کاربران در رابطه با منابع الکترونیک•



بروزرسانی مداوم وب سایتها

ی جهت استفاده کاربران و درج در وب سایتها)up to date , ebsco, Wos)برخی پایگاههاتهیه راهنماهای آموزشی•

مرکزی و دیجیتال

هت رفع کتابخانه ها، در صورت مشکل ارجاع به کتابدار مورد نظر و پیگیری جنظرسنجی آنالین بررسی مداوم فرم های •

مشکل

پاسخگویی به سواالت کاربرانپورتال های مرکزی و دیجیتال و فرم پرسش از کتابدار بررسی مداوم •



بروزرسانی مداوم وب سایتها

وفروردیندرکه1398چهارمماههسه)مرکزیکتابخانهپورتاللیستچکهایشاخصمحتوایکلیهتهیه•

مرکزیسایتوبدربارگزاریجهتمعاونتتیایکارشناسبهارسالو(شدانجام1399اردیبهشت

وفروردیندر(1398چهارمماههسه)دیجیتالپورتاللیستچکهایشاخصمحتوایکلیهتهیه•

دیجیتالپورتالدربارگزاریجهتمعاونتتیایکارشناسبهارسالو1399اردیبهشت

reportمستنداتتهیه• , checklist ,snapshotجهتپایشکارشناسبهارسالومرکزیسایتوب

(100نمرهکسب)اپلود

reportمستنداتتهیه• , checklist ,snapshotجهتپایشکارشناسبهارسالودیجیتالپورتال

(100نمرهکسب)اپلود



بروزرسانی مداوم وب سایتها

reportبررسی،بیمارستانیکتابخانه5وایدانشکدهکتابخانه9پایشمستنداتتهیهجهتپیگیری• checklist ,snapshot14

100نمرهسبک)پایشکارشناسبهمستنداتارسال،مربوطهکتابداربهبرگشتلزومصورتدرواشکاالتویرایش،مزبورکتابخانه

(ایدانشکدهوبیمارستانیهایکتابخانهبرای

تیآیشناسکارباتماسلزومصورتدروکتابدارانراهنماییبیمارستانی،وایدانشکدههایکتابخانهسایتهایوبهفتگیبررسی•

نواقصرفعجهتمراکز

کتابخانه14سایتهایوبارزیابیجهتوزارتکنونتا97ساللیستهایچککلیهمبنایبرسازمانیدرونلیستچکطراحی•

درمانیاموزشیوایدانشکده

(شهریورچهارمهفتهازشروع)شدهطراحیلیستچکبامزبورکتابخانه14ارزیابی•

ازکتابخانه،یلسدرکتابخانهمکانکاملتخریبعلتبه)پلدخترپرستاریکتابخانهسایتوبتکمیلوبرورزسانیجهتپیگیری•

(استشدهاندازیراهمجدداامسالبهارفصل



تامین منابع و سفارشات 

با ( شورامطابق فرایند خرید منابع مصوب) ای و بیمارستانیهای دانشکده جمع اوری لیست منابع موردنیاز کتابخانه •

(استعالم قیمت از ناشران)اطالعات کامل شامل عنوان، نویسنده،سال نشر،تعداد نسخ، قیمت

(نیهمکاری با مدیر اطالع رسا)ی هر دانشکدهدانشجوبودجه بر اساس دو شاخص تعداد اعضای هیئت علمی و تقسیم •

و بیمارستانتهیه پیش فاکتور بر اساس بودجه هر دانشکده •

(ریال3140000000به مبلغ خرید )هاو بیمارستان ها سفارش غیرحضوری لیست نهایی دانشکده •

ها و بیمارستان هاتحویل کتب به دانشکده •

بررسی کلیه فاکتورها با اطالعات مورد نظر امور مالی و ارسال به امور مالی به همراه نامه تاییدیه هر مرکز •



فعالیتهای مربوط به کارگاههای سایر واحدهای معاونت تحقیقات

نیازسنجی از واحدهای مختلف معاونت•

تهیه تقویم کارگاههای دریافتی مراکز•

برنامه ریزی وبینار مراکز مختلف  •

تهیه لیست شرکت کنندگان  وبینارها  و صدور گواهی•



(فصل بهار)اداره کتب و انتشارات

بروزرسانی مداوم وب سایت انتشارات

تهیه مستندات پایش فصل بهار

پاسخگویی به نویسندگان جهت امور مربوطه

پیگیری کتب داوری شده جهت چاپ

استعالم کتب از وزاتخانه

ورود اطالعات مورد نیاز کتب چاپ شده در سامانه


