
 1397گزارش عملکرد کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 

 با عناوین ذیل: ساعت72برگزاري کارگاه هاي ضمن خدمت کتابداران به مدت -1

 کار عملی با پایگاه هاي اطالعاتی-

 اخالق حرفه اي (ویژه کتابداران)-

 آشنایی با اصطالحات جدید فناوري در کتابخانه-

 سازي پایان نامه هانمایه -

 مهارتهاي ارتباطی-

 نرم افزار مدیریت منابع(اندنوت)-

 تشخیص سرقت علمی-

 شبکه هاي اجتماعی در کتابخانه-

و نرم افزار فرا کاوش جهت دانشجویان  Proquest,Clinical keyبرگزاري کارگاه پایگاه هاي اطالعاتی -2
 داروسازي، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید رحیمی.

برگزاري کارگاه پایگاه اطالعاتی جهت اعضاي هیات علمی داروسازي، پرستاري، دانشکده بهداشت، دانشکده -3
 .پیراپزشکی

 که عبارتند از : 1398تدوین  عناوین دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کتابداران در سال -4

 آنالینصه سازي یک متن الآشنایی با خ-

 هادر سیستم قاصدكعات پایانامه الورود اط با آشنایی-

 نگارش مقاله علمی براي نشریه هاي علمی فارسی -

 روشهاي کشف سرقت علمی-

 دسترسی به منابع الکترونیک رایگان-

 ت و کتب پولیالآشنایی با ترفندهاي دانلود مقا-



 مقدماتی  spss آموزش-

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان کار عملی با منابع دیجیتال در محیط وب سایت-

 ت مروريالگارش مقان-

 ین ,نمایه نویسیالتآموزش فهرست نویسی منابع -

 کار عملی با سامانه منبع یاب-

 معرفی و کار عملی با نرم افزار پژوهیار-

 تهیه لیست منابع مورد نیاز کتابخانه مرکزي-5

 جمع آوري لیست منابع آموزشی کتابخانه هاي دانشکده ها.-6

 هاي دانشکده هابع کتابخانه جمع آوري فاکتورهاي خرید منا-7

 مکاتبه با ناشرین جهت استعالم قیمت.-8

روزانه در بخش امانت، تسویه حساب، فهرست نویسی، ثبت و آماده سازي منابع خریداري انجام فعالیتهاي -9
 شده .

انه کشوري فهرست نویسی پایان نامه ها و تهیه اطالعات مورد نیاز پایان نامه هاي دانشگاه و آپلود در سام-10
 پایان نامه ها.

 بازدید از کتابخانه هاي تابعه و برطرف نمودن مشکالت نرم افزاري آنها و وب سایت ها.-11

 راهنمایی کاربران در زمینه دانلود مقاله و کتاب و ..-12

 بروزرسانی هفتگی وب سایت کتابخانه مرکزي و کتابخانه دیجیتال.-13

 دانشگاه. الکترونیک منابع آمار تحلیل و استفاده میزان  ساالنه و/ماهه نه/ماهه شش/ماهه سه  گیري گزارش -14

 ورود اطالعات قاصدك. 15

  جهت استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی.. تهیه اسالیدو راهنماهاي آموزشی 16

 


