
 
 1397سال گزارش عملکرد 

 تهیه لیست منابع مورد نیاز کتابخانه جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران -1

 و(نسخه    243)عنوان  55به تعداد: )کتب فارسی: المللی تهرانخرید منابع مورد نیاز از نمایشگاه بین-2

 نسخه( 1 )عنوان 1 کتب التین 

 هر و ثبت کردن کل کتب وارد شده به کتابخانهم - 3

تابخانه و کنسخه کتاب خریداری شده فارسی و التین و اهدایی به  310سازی نویسی و آمادهفهرست -4

 همچنین فهرستنویسی تعدادی از کتب سال قبل 

 نسخه کتاب فارسی و التین  در نرم افزار کتابخانه 310عداد ورود اطالعات ت -5

 سازی کلیه منابع خریداری شده و ارسال  آنها به مخزن کتابخانهادهآم -6

 ارسال  به مدیریت  وتهیه لیست اقالم  مورد نیاز واحد  -7

 ند گارگاه آموزشی جهت دانشجویان جدیدالورود دانشکده و همکاران کتابدارچبرگزاری  -8

 مام امور انجام مکاتبات اداری و پیگیری مجدانه ت -9

 در صورت ضرورت و لزوم  همکاری بین بخشی با دیگر واحدها -10

 شرکت در جلسات اداری دانشکده  -11

 دیدالورود کتابخانه و تایید عضویت آنها ویرایش اطالعات اعضای ج -12

 التحصیلتسویه حساب دانشجویان فارغ  -13

 خوانی کلیه کتب التین و فارسی در تابستان رف  -14

 های آموزشی در راستای تهیه و سفارش منابع همکاری با گروههماهنگی و   -15

 ( جلد45000امانت منابع فارسی به تعداد ) -16

 ( جلد42000بازگشت منابع فارسی به تعداد ) -17



 (جلد 1700)امانت و بازگشت منابع التین به تعداد  -18

 ...      و. انجام خدمات مرجع و هاصری، منابع مرجع، پایان نامهبامانت و بازگشت مواد سمعی و  -19

 رفع نقایص موجود در کلیه بخشهای کتابخانه - 20

 پیگیری های مکرر جهت اختصاص فضا به وب سایت کتابخانه در صفحه وب سایت دانشکده  -21

 وب سایت کتابخانه جمع آوری اطالعات مورد نیاز  -22

 مامایی طراحی وب سایت کتابخانه دانشکده پرستاری و -23

 یک دست کردن کلیه کد عنوانهای موجود در نرم افزار کتابخانه -24

ذاری آنها در روی و بارگمربوط به رشته پرستاری و مامایی  E-Book (سخهن 642 ) نعنوا 14تهیه  -25

 وب سایت کتابخانه

 در پرتال کتابخانه  تازه های کتابتهیه فایل تصویری از  -26

الب نجام امور مربوط به پایش دوره ای  کتابخانه  از جمله : تهیه  و ارسال گزارشات، فایلها و مطا -27

 خواسته شده به کتابخانه مرکزی 

 ت کتابخانهبه روز رسانی دوره ای و مداوم  وب سای -28
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