
  

 

 

 

 بخش مجموعه سازی و تهیه منابع

دانشجویان و بررسی منابع  اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی و  نیاز سنجی از -

 .لیست خرید کتاب وزارت بهداشت جهت تهیههای تخصصی دبیرخانه  های  آزمون

 

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

 آماده نمودن لیست نهایی خرید کتاب شامل همه موضوعات تحت پوشش کتابخانه -

 8931سال  شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب -

 جلد کتاب فارسی  9939وجلد کتاب التین  39خرید  -

 پیگیری کتابهای خریداری شده از نمایشگاه  -

 ارزیابی کتب اهدایی واضافه کردن آن به مجموعه کتابخانه  -

 جلد کتاب از کتابخانه پردیس دانشگاه  8011انتقال  -

   

  

 

 

 گزارش فعالیت ها و عملکرد کتابخانه مرکزی

8931در سال  دانشگاه علوم پزشکی زنجان   

 



 

 بخش خدمات آموزشی  

 How to do a systematic review کارگاهبرگزاری هماهنگی های الزم برای  -

 برای اعضای هیات علمی دانشگاه توسط آقای دکتر پیام کبیری

 EndnoteX9 کارگاه آموزش نرم افزار رفرنس نویسیجلسه  هشتبرگزاری  -

برای اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کتابداران دانشگاه 

 توسط خانم پروانه ابوطالبی

برای اعضای  Scopusآشنایی با پایگاه اطالعاتی کارگاه برگزاری پنج جلسه  -

 هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی

و  Web of Scienceآشنایی با پایگاه اطالعاتی کارگاه جلسه  پنجبرگزاری  -

JCR  برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشگاه

 توسط خانم پروانه ابوطالبی

برای دانشجویان  کارگاه آشنایی با مبانی نگارش پایان نامهبرگزاری چهار جلسه  -

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط خانم گیتی شاه محمدی

و  Clinical Key العات بالینی آشنایی با پایگاه اطکارگاه جلسه  چهاربرگزاری  -

date-to-Up یاران مراکز آموزشی درمانی برای اعضای هیات علمی و دست

 شهیدبهشتی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی ولیعصر و موسوی،

 

 



 MeSHو  PubMedآشنایی با پایگاه اطالعاتی کارگاه جلسه  چهار برگزاری -

برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشگاه توسط 

 خانم پروانه ابوطالبی

برای اعضای هیات علمی  Mendeleyکارگاه آموزش نرم افزار برگزاری سه جلسه  -

 و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط خانم مریم زرقانی

برای اعضای هیات  OVIDاطالعاتی  آشنایی با پایگاهکارگاه برگزاری سه جلسه  -

 علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی برگزاری سه جلسه  -

 برای اعضای هیات علمی دانشگاه توسط خانم مریم زرقانی کشور)نوپا(

شاخص های علم سنجی و کاربرد آن برای کارگاه آشنایی با برگزاری دو جلسه  -

 برای اعضای هیات علمی دانشگاه توسط خانم مریم زرقانی محققین

برای  ReseachGateاجتماعی -کارگاه آشنایی با شبکه علمیبرگزاری دو جلسه  -

 اعضای هیات علمی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی

ی با روش استخراج پیام پژوهشی )ترجمان آشنایکارگاه برگزاری دو جلسه  -

برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط  دانش(

 خانم سمیرا برجی

 Cochrane Libraryآشنایی با پایگاه اطالعاتی کارگاه جلسه  یکبرگزاری  -

 برای اعضای هیات علمی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی

برای اعضای  ProQuestکارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی  برگزاری یک جلسه -

 هیات علمی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی



کارگاه آشنایی با جستجوی پایان نامه در پایگاه های برگزاری یک جلسه  -

برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط  فارسی و التین اطالعاتی

 خانم گیتی شاه محمدی

برای  Sciencedirectآشنایی با پایگاه اطالعاتی کارگاه برگزاری یک جلسه  -

 اعضای هیات علمی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی

برای دانشجویان تحصیالت  Excelآموزش نرم افزار کارگاه برگزاری یک جلسه  -

 تکمیلی دانشگاه توسط خانم مریم غفاری

رای ب ستجوی منابع الکترونیک فارسیآشنایی با جکارگاه برگزاری یک جلسه  -

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط خانم پروانه ابوطالبی

برای اعضای هیات علمی  آشنایی با فرایند نشر کتابکارگاه جلسه  یک برگزاری -

 توسط خانم سمیرا برجی دانشگاه

 

 بخش پایان نامه ها

 کتابخانهدر نرم افزار 8931ورود اطالعات پایان نامه های دفاع شده در سال  -

ارسال جهت بارگذاری در سامانه پایان نامه های علوم پزشکی  گرفتن ایزو و -

 کشور

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

 8931تا  8911ازسال   Eprintسامانه 

 با مبانی نگارش پایان نامه   آموزشی آشناییهای برگزاری دوره  -

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بانک های اطالعاتی مرتبط با پایان نامه های  -

 التین و فارسی 



دانشجویان و انجام مشاوره اطالعاتی در رابطه با نحوی جستجو و  ییراهنما -

 نگارش پایان نامه 

 بخش خدمات عمومی کتابخانه

 کتابخانهارزیابی و پایش مجموعه  -

 

 پاسخگویی وانجام مشاوره ،جستجو و راهنمایی کلیه مراجعین -

 جلد011خدمات امانت و بازگشت کتاب بطور میانگین روزانه  -

  نفر  653 عضویت دانشجویان جدیدالورودبه تعداد -

 جلد811فایل کتب برگشتی روزانه به طور میانگین  -

 هتسویه حساب اعضا فارغ التحصیل از کتابخان -

 حفظ و نگهداری مجموعه فیزیکی کتابخانه -

 آماده سازی منابع تهیه شده از نمایشگاه کتاب  -

  کتب اهدایی واضافه کردن آن به مجموعهبررسی -

 

 اطالع رسانی خدمات کتابخانه نصب اطالعیه وتهیه بروشور -

 تهیه و ارسال گزارشات مکتوب درخواستی گروه های آموزشی-

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

 کتابخانهاطالعات وبسایت اصالح و روزآمدسازی -

 اطالع رسانی دسترسی به پایگاه ها منابع اطالعاتی در وبسایت کتابخانه دیجیتال -

 

 

       


