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                                                                           مديريت بخش  -1

هاي دانشگاه هاي پيشنهادي جهت ارزشيابي كتابخانهبرگزاري جلسات كارشناسي كتابداران ارشد دانشگاه جهت تدوين شاخص -
 به وزارت بهداشت 

 شركت در جلسات تدوين برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي  -
 نو سازي پايگاه عرضه اطالعات كتابخانه مركزي  -
 دستگاه رايانه پايگاه عرضه اطالعات  10پيگيري جهت خريد و نصب  -
 پيگيري جهت تعمير پرينتر در خارج از دانشگاه و ارسال به تهران  -
 ر اداري و مالي پرسنل پيگيري امو -
 هاي علوم پزشكي به وزارت متبوع هاي دانشگاههاي پيشنهادي جهت ارزشيابي كتابخانهارسال شاخص -
 هاي بيمارستاني و ساخت كتابخانه  مركزي پيگيري جهت ارتقاء كتابخانه -
 بوع هاي آموزشي و ارسال به وزارت متاطالع رساني و جمع آوري ليست مجالت مورد نياز گروه -
 هاي آموزشي تخصصي براي كتابداران دانشگاه پيگيري جهت برگزاري دوره -
 اطالع رساني در مورد منابع الكترونيك قابل دسترسي در سطح دانشگاه  -
 همكاري جهت برگزاري مراسم هفته پژوهش  -
 پيگيري جهت افزايش بودجه خريد منابع و تامين نياز واحدهاي تابعه  -

 

 : CD كتاب و امانت بخش ثبت و سفارشات -2

 جلد  247خريد و ثبت كتب خريداري شده و اهدايي جهت كتابخانه مركزي  -

 جلد  120خريد و ثبت كتب خريداري شده و اهدايي واحدهاي تابعه  -

 همكاري با بخش امانت به صورت شيفت هفتگي -

 فارسي و التين جهت كتابخانه مركزي  CD عنوان 16خريد و ثبت  -

 جهت كتابخانه متيني   CD عنوان 2خريد و ثبت  -

 عنوان  154خارج از رده كردن كتب بيمارستان شبيه خواني و ثبت در نرم افزار  -

 نسخه  26 )لوح فشرده( CDامانت و بازگشت  -

 

  هاي تحقيقاتي ها و طرحسازي پايان نامهو نمايه CD  كتاب و نويسيفهرست  بخش  - 3

 عنوان كتاب فارسي والتين جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  145فهرست نويسي بنيادي  -
 عنوان كتاب تكراري   125 بازيابي و تصحيح اطالعات -
 عنوان طرح تحقيقاتي 14 و نامهعنوان پايان 25سازي و ورود اطالعات ثبت و نمايه -
 هاي شلف كتب سازماندهي كارت -
 صورت شيفت هفتگيبههمكاري با بخش امانت  -
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 ورود اطالعات و آماده سازي بخش  -4

 عنوان  145ورود اطالعات كتب فارسي و التين   -

 عنوان 120بازيابي و پرينت كارت كتب تكراري  -

 نفر  89تصحيح اطالعات و پرينت كارت عضويت  -

 نفر  440ورود اطالعات و پرينت كارت عضويت  -

 )شامل نصب باركد ، برچسب عطف و تگ مغناطيسي(جلد  500واحدهاي تابعه آماده سازي كتب كتابخانه مركزي و  -
 عنوان  39هاي تحقيقاتي به نرم افزارپارس آذرخش ها و طرحورود متن چكيده پايان نامه -

 مالي در نرم افزار گام  هاي اداري،تايپ نامه  -

 همكاري با بخش امانت يك روز در هفته  -
 

 خش امانت ومرجع ب    -5

 جلد 5817كتب فارسي امانت -

 جلد  6376بازگشت كتب فارسي  -

 جلد  361امانت كتب التين  -

 جلد  376بازگشت كتب التين  -

 سازماندهي مخزن كتب -

 جلد كتاب به صورت داخل سالن  288امانت  -

 نفر  187تسويه حساب اعضاء  -

 

  وب سايت كتابخانه مركزي  پايگاه عرضه اطالعات وبخش  پذيرش  و  -6

 نفر  110جديد پذيرش عضو  -

 نفر  120حذف اطالعات اعضاء قبلي  -

 نفر  110اسكن عكس و ورود اطالعات كارت اعضاء  -

 نفر ساعت  9000سرويس دهي اينترنت به مراجعان   -

 مقاالت  DVDانجام پرينت مقاله و رايت  -

 راهنمايي دانشجويان در استفاده از منابع علمي و نرم افزارهاي كاربردي  -

 راهنمايي دانشجويان جهت امور انتخاب واحد، ثبت نام،تسويه حساب  -

 نظارت بر حسن  استفاده دانشجويان از تجهيزات و سايت هاي اينترنتي  -

 شريات بخش ن    -7

 شماره جديد از مجالت در نرم افزار  170ورود اطالعات  -

 عنوان مجله  110عنوان مجله و بازگشت  130امانت دهي  -

 زنامه به صورت روزانه  سرويس دهي رو -

 مورد 100هاي تحقيقاتي در داخل بخشها و طرحسرويس دهي پايان نامه -
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 صورت شيفت هفتگي  همكاري با بخش امانت به -

 ها سازماندهي بخش آرشيو مجالت و پايان نامه -
 


