
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش مجموعه سازی و تهیه منابع

 

 و همچنین دانشجویان  و روههای آموزشیعضای هیئت علمی گا نیاز سنجی از 

کتب مورد وزارت بهداشت جهت تهیه لیست  های تخصصی بررسی منابع آزمون

 نیاز برای خرید. 

 

 تطابق لیست خرید کتاب با موجودی کتابخانه و کاتالوگ های ارسالی ناشران. 

  آماده نمودن لیست نهایی خرید کتاب شامل همه موضوعات تحت پوشش

 .کتابخانه

 در  9911از دو نمایشگاه مجازی در آذر ماه و بهمن ماه   مورد نیاز تهیه کتاب

 . جلد کتاب فارسی  199 جلد کتاب التین و 72خرید قالب 

  مجازیکتابهای خریداری شده از نمایشگاه دریافت پیگیری  

  ارزیابی کتب اهدایی واضافه کردن آن به مجموعه کتابخانه 

 

 

 

 

دانشگاه علوم  گزارش فعالیت ها و عملکرد کتابخانه مرکزی

9911 در سال پزشکی زنجان  



 بخش خدمات آموزشی  

 حضوری برگزار نگردیدبصورت آموزشی  کارگاه های ،شیوع بیماری کرونا بدلیل 

  انجام گردید.انفرادی و مشاوره تلفنی و آموزش منابع الکترونیک به صورت محدود 

  با طراحی فرمهای آنالین، امکان طرح سئواالت کاربران و پاسخگویی به آنها در وبسایت کتابخانه

 فراهم گردیده است.

 

 

 بخش پایان نامه ها

  نرم افزارکتابخانهدر  9911ورود اطالعات پایان نامه های دفاع شده در سال. 

.گرفتن ایزو وارسال جهت بارگذاری در سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور   

  ورود اطالعات مقاالت و تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در سامانه

Eprint   9911تا  9911ازسال 

  نحوی جستجو و نگارش راهنمایی دانشجویان و انجام مشاوره اطالعاتی در رابطه با

  .پایان نامه

 

 بخش خدمات عمومی کتابخانه

 رزیابی و پایش مجموعه کتابخانها   

 پاسخگویی وانجام مشاوره ،جستجو و راهنمایی کلیه مراجعین 

 خدمات امانت و بازگشت کتاب بطور روزانه انجام  



 عضویت دانشجویان جدیدالورود   

 روزانه صورتایل کتب برگشتی روزانه بف  

 از کتابخانه نتسویه حساب فارغ التحصیال 

 حفظ و نگهداری مجموعه فیزیکی کتابخانه 

  آماده سازی منابع تهیه شده از نمایشگاه کتاب 

 اطالع رسانی خدمات کتابخانه نصب اطالعیه وتهیه بروشور 

 تهیه و ارسال گزارشات مکتوب درخواستی گروه های آموزشی 

  همانند ایجاد فاصله فیزیکی در در فضای فیزیکی کتابخانه الزم انجام تغییرات

ل در جهت عمسالنهای مطالعه و کامپیوتر، نصب دستگاه ضدعفونی کننده دست و غیره 

 به شیو ه نامه های بهداشتی 

  تهیه و تامین منابع آزمون برای گروههای برگزارکننده آزمون های مختلف در

 دانشگاه 

 کتابخانه سایتاصالح و روزآمدسازی وب 

 و تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در  التین ورود اطالعات مقاالت

Eprint  سامانه 

 ه مانورود اطالعات طرح های تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در سا 

Eprint 

 

 خدمات عمرانی

 

  و تجهیز آنهیات علمی اعضاء سالن مطالعه اختصاص فضایی بعنوان 



  آکاردئونی   حفاظتجهیز درب ورودی اصلی  کتابخانه به 

 کتابخانه  ساختمان  و تعمیر نواقصات باقی مانده محوطه 




