
گزارش عملکرد
1400شش ماهه دوم سال 

کتابخانه مرکزی

1400اسفندماه



:خدمات کتابخانه ای

(نفر 181)، رزرو کتاب و پیگیری کتاب های امانتی دارای دیرکرد (عنوان355)، بازگشت (عنوان500)امانت •

(نفر94)راهنمایی مراجعین جهت عضویت در کتابخانه و تأیید نهایی بعد از ثبت نام •

در نرم افزارکتابخانه مرکزی حساب دانشجویان تأیید نهایی تسویه •

و کمک به مراجعین جهت جستجوی کتاب ها در سیستم و قفسه مربوطه راهنمایی •

جمع آوری درخواست های منابع مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارکنان جهت خرید کتاب •

تمدید خودکارتمامی اعضاء کتابخانه مرکزی به علت شیوع بیماری کرونا •



:کتابخانه ایخدمات 

کتابو کتاب های جدید در قفسه ها و مرتب نمودن رده های چیدن کتاب های برگشت داده شده از امانت •

دریافت منابع اهدایی •

قدیمیوجین کتاب های ویرایش •

وجین کتاب های تاریخ گذشته •

کتاب هایی که نیاز به صحافی دارند و ارجاع آن ها برای ترمیم و صحافیجمع آوری •

پاسخگویی به سواالت مرجع تلفنی وایمیل •



:خدمات کتابخانه ای

فارسینسخه127کتاب های خریداری  و اهدایی شده کتابخانه مرکزی( برچسب و بارکد)ثبت دفتری، ورود اطالعات و آماده سازی •

(فارسیعنوان28(فارسیکتابنسخه35دانشکده بهداشت  )التینعنوان4فارسیعنوان79)التیننسخه5

ویرایش اطالعات و تهیه برچسب و بارکد کتاب های برگشتی •

کتابخانهتهیه لیست تازه های کتاب جهت ورود به سایت •



پایان نامه ها

پزشکیتأیید عنوان پروپوزال دانشجویان•

بررسی عنوان پروپوزال در سامانه پایان نامه های کشوری جهت تایید عدم تکراری بودن عنوان•

بررسی و تایید پایان نامه های دانشجویان پزشکی جهت صحافی و ورود اطالعات پایان نامه•

آذرسادر نرم افزار کتابخانه مرکزیبارگذاری پایان نامه •

thesis.research.ac.irبارگذاری فایل پایان نامه های دانشجویی در سامانه  کشوری پایان نامه ها •



نرم افزار

چک کردن مشکالت نرم افزار کتابخانه در ویرایش جدید نرم افزار و مکاتبه با پارس آذرخش جهت حل مشکالت •

بروز رسانی نرم افزار کتابخانه های تابعه•

ایجاد و نصب اپلیکیشن نرم افزار آذرسا جهت گزارش گیری در کتابخانه های مرکزی و  تابعه•

libvalفعال سازی گزارش های پویا از طریق تکتینگ آذرسا جهت ارایه گزارشات سامانه •



پزشکی سامانه ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران علوم 
LIBVAL

رگذاری در ، تکمیل موارد درخواستی، ویرایش و تهیه مستندات، اصالح و تأیید نهایی مستندسازی جهت باlibvalثبت نام در سامانه•

سامانه

مارستانیبیتهیه گزارشات مربوط به سامانه ارزیابی کتابخانه ها و پاسخگویی به سواالت همکاران کتابخانه های دانشکده ای و •

(ارزیابی انطباق تاکنون اعالم نگردیده است)libvalتکمیل خود ارزیابی کتابخانه ها و کتابدارن دانشگاه در سامانه •



رسانیاطالع 

اس چک لیست و براس( پاستور)بیمارستانی(پزشکی-بهداشت)بروز رسانی وب سایت کتابخانه های مرکزی ، دیجیتال،دانشکده ای•

استانداردهای مرکز توسعه و هاهنگی اطالعات  و انتشارات علمی

و اعالم لیست به مرکز توسعه و هاهنگی اطالعات  و انتشارات علمی RIPEدانشگاه  در سایت های Ipتایید  اعتبار  محدوده ی •

مقاالت جهت اعضا هیات علمی و پژوهشگرانfull textجستجو و تهیه •

در خارج از دانشگاهVPNر اهنمایی مراجعان جهت دسترسی به کتابخانه دیجیتال در محیط دانشگاه و استفاده از •

پایگاه هابررسی پایگاه های اطالعاتی به صورت روزانه و بررسی دسترسی و عدم دسترسی •

(workshop.mubam.ac.ir)برگزاری کارگاههای آموزشی •



هفته کتاب و کتابخوانی

آبان ماه همزمان با سراسر کشور30لغایت 24برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی از تاریخ •

اطالع رسانی در این خصوص در وب سایت های دانشگاه و کتابخانه •

تقدیر از کتابدارن شاغل در دانشگاه•

بخشیدگی جرایم دیرکرد کتب به مناسبت هفته کتاب•

برگزاری کارگاه نقد و داوری مقاالت در مجات علمی•



برنامه عملیاتی

1400پایش وب سایت های کتابخانه ای سه ماهه سوم •

92/5کتابخانه مرکزی •

100کتابخانه دیجیتال •

80( بهداشت–پزشکی )ای کتابخانه های  دانشکده •

100( پاستور)کتابخانه بیمارستانی •




