
  1401سال   در كتابخانه پرستاری و مامایی گزارش عملكرد

 اهدايي باقیمانده از سال قبل و منابعسازي منابع نويسي و آمادهفهرست -

 ورود اطالعات كتب فارسي و التین و اهدائي به نرم افزار كتابخانه -

 هانامهپايانو ورود اطالعات نويسي فهرست -

 (مدارک ناقص) هاي گذشتهيرايش مدارک مربوط به سالو -

 مراجعین استفاده جهت امانت بخش به آنها  و آماده سازي كلیه منابع خريداري شده و ارسال هاببرچسب عطف و باركد كتا تهیه -

 انجام مكاتبات اداري و پیگیري مجدانه تمام امور -

 جهت كتابخانهكتابداري پزشكي  جذب يک نفر نیروي طرحي  -

 براي نیروي طرحي جذب شده برگزاري دوره آموزشي  -

 كتابخانهايجاد بخش مشاوره اطالعاتي در  -

 عنوان كتاب الكترونیک تخصصي از پايگاه دانش لینک 100حدود  دانلود -

 عنوان كتاب الكترونیک تخصصي در برنامه قاصدک 100ورود اطالعات و بارگذاري  -

 همكاري بین بخشي با ديگر واحدها  -

 در هر دو نیمسال تحصیلي ويرايش اطالعات اعضاي جديدالورود كتابخانه و تايید عضويت آنها -

 التحصیل تسويه حساب دانشجويان فارغ -

ارائه خدمات امانت و مرجع كلیه منابع كتابخانه شامل)كتب، مواد سمعي و بصري، منابع مرجع، پايان نامه ها...( به مراجعین  -

 حضوريحضوري و غیر

 انهسايت كتابخاي و مداوم و پیگیري جهت رفع نقايص وببه روز رساني دوره -

 لیست خود ارزيابي مربوط به برنامه ارزشیابي و ارتقاء كتابخانه در هر فصلتكمیل چک -

 اي كتابخانهرساني مربوط به پايش دورههاي مستندات اطالعتهیه فايل -

 خواني كلیه كتب التین و فارسي در تابستانرف -

 هابع با ساير كتابخانهمنا بخشيبین امانت -

 جهت بازگرداندن كتب مربوط به كتابخانه (معوقاتهاي قبل)پیگیري مدارک وكتب به امانت رفته از سال -

 كتابخانه هايبخش كلیه در موجود نقايص رفع  -

 لیست ارسال شدهسايت بر اساس چکهاي مختلف وبص و تكمیل بخشياقدام براي اصالح، ارتقاء، رفع نقا -

 سايت كتابخانهروي وب پیگیري مكرر جهت ويرايش و بارگذاري اطالعات جديد بر -

 سفارش، پیگیري و خريد تجهیزات مورد نیاز كتابخانه -



 مركزي جهت انجام امور محوله همكاري با كتابخانه -

 سايت كتابخانههاي به روز در وبدرج اخبار و اطالعیه -

 دانشجويان دانشكده  هاي مختلف آموزشي جهتبر گزاري كارگاه -

  كتابخانه سايتوب در آن درج و مختص هر فصلخبرنامه  زچهار شماره ا تهیه -

 در مهرماه  اساتید جهت دانشجويان و كتب وجین برگزاري نمايشگاه  -

 رساني در مورد اشتراک و دسترسي به پايگاههاي اطالعاتي در وب سايت كتابخانهاطالع -

 حضوري دانشجويانهاي غیرهاي مجازي كتابخانه و دانشكده و پاسخ به درخواستفعالیت در گروه -

 به شدهخواسته مستندات و هافايل گزارشات، ارسال و تهیه: ازجمله كتابخانه سايتوب ايدوره پايش به مربوط الزم اقدامات -

   مركزي كتابخانه

 امور بهتر انجام جهت دانشكده اداري جلسات در شركت -

 شركت در جلسات شوراي تخصصي كتابخانه مركزي -

 اطالعاتي سواد ارتقاء منظور به كتابخانه كاركنان ويژه خدمتضمن آموزش هايكالس در شركت -

 ( كتاب فارسي و التین در دي ماه از محل منابع كتابخانه25عنوان)نسخه9ريد خ -

 1401تهیه تازه هاي كتاب در سال  -

 مهر و ثبت كتب خريداري شده -

 كارشناسي ارشد دانشكده انجام بازبیني و تايید نهايي پايان نامه هاي -

 واحد مذكورمطالب وب سايت  همكاري با واحد تحصیالت تكمیلي دانشكده در جهت بارگذاري و آپلود -

 


