
 8931عملکرد کتابخانه مرکزی در سال 

تکمیل و روزآمد سازی سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس -

http://centlib.savehums.ac.ir/ 

 تکمیل و روزآمد سازی سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس -

http://diglib.savehums.ac.ir/ 

  تکمیل و روزآمد سازی سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس -

http://www.savehums.ac.ir/index.aspx?pid=10655 

 مایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه برای کتابخانه مرکزی  خرید از ن -

  

عنوان کتاب التین18 عنوان کتاب فارسی405   

 

جهت خرید نابع درخواستی گروهها ارسال نامه و کاتالوگ به گروههای آموزشی و بررسی لیست م-

 31از نمایشگاه بین المللی اردیبهشت 

 تامین منابع مورد نیاز کتابخانه مرکزی از طریق خریدهای موردی -

بررسی و پیگیری درخواست های موردی اساتید و تهیه نسخه چاپی آن از طریق سامانه ها و  -

 سایت های اینترنتی 

 جذب کتب اهدایی   -

 انجام وجین سالیانه و قفسه خوانی در تابستان  -

پیگیری و مکاتبات مستمر با شرکت پارس آذرخش جهت ارتقاء و بهینه سازی نرم افزار فعلی  -

 فرم آذرسا لیب ( و خرید نرم افزار نسخه پالت کتابخانه )دیجی 

ع چاپی )التین و فارسی ( و سی دی های خریداری بدر صدی منا فهرست نویسی و رده بندی صد-

 و خرید های موردی .شده از نمایشگاه بین المللی کتاب 

برای عضویت  8931ورود اطالعات کلیه اساتید ، همکاران و دانشجویان که از ابتدای فروردین  -

 به کتابخانه مراجعه نموده اند.

 انجام خدمات روزانه بخش گردش منابع )امانت ( -

 

 کتاب  تعداد امانت  تعدادبازگشت 

 التین  151 140

 فارسی  9901 9930

 

 قفسه کتاب جدید عدد 4خرید  -

http://centlib.savehums.ac.ir/
http://diglib.savehums.ac.ir/
http://www.savehums.ac.ir/index.aspx?pid=10655


 

 راهنمای موردی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جستجوی منابع مورد نیاز  -

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطالعاتی جهت دانشجویان جدید الورود-

 برگزاری کارگاه آموزشی و درج اطالعات این کارگاهها در وب سایت کتابخانه مرکزی -

 

ارگاه عنوان ک گروه هدف تعداد  

آشنایی مقدماتی با منابع  دانشجویان 80
 الکترونیک

 

 برگزاری نمایشگاه کتب اهدائی و وجین -

 برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته پژوهش-

 و HTMLتهیه و به روز رسانی راهنماهای  آموزشی استفاده از پایگاههای اطالعاتی به صورت    -

PDF  و قرار دادن آن در سایت کتابخانه دیجیتال 

اطالع رسانی برقراری دسترسی /عدم دسترسی به بانک های اطالعاتی از طریق ارسال نامه ، -

 دیجیتال و بیمارستان  کتابخانه مرکزی ، رج در وب سایتد

 بازدید ادواری اعضای محترم بوردهای آموزشی رشته های مختلف  -

کتابداری پزشکی و اطالعات سالمت و کارگاههای آموزشی که از طرف شرکت در همایش ملی -

 وزارت بهداشت برگزار میشود.

تهیه و جمع آوری مستندات مورد نیاز هر بخش برنامه و برنامه عملیاتی و تکمیل چک لیست های  -

 هرسهرشات مورد درخواستی وزارتخانه درسامانه برنامه عملیاتی بارگزاری چک لیست ها و گزا

 ار مطابق برنامه عملیاتی دانشکده ماه یکب


