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   مديريت بخش.1

   88 سال ساله يك عملكرد ارائه         -

  2008 تا 2005 سالهاي به مربوط الكترونيك و چاپي نشريات اشتراك و خريد مالي هاي پرونده شدن بسته و حساب تسويه جهت پيگيري         -

   كتاب المللي بين نمايشگاه از خريد جهت بودجه ريال ميليون 300 جذب و تخصيص براي پيگيري         -

   مجالت و كتب صحافي پيگيري         -

   مركزي كتابخانه يافته ارتقاء فرآيندهاي ارائه و تهيه         -

  ريال ميليون 20 مبلغ به دانشجويي معاونت كتب خريد اعتبار جذب و تحصيص جهت پيگيري         -

  ) ( ebrary الكترونيك كتابخانه آموزش كارگاه به كتابداران از نفر سه اعزام         -

   متبوع وزارت به الكترونيك كتابخانه در دسترسي قابل غير عناوين ليست ارائه         -

   مستقيم تلفن خط تهيه جهت پيگيري         -

   مركزي كتابخانه سرقت ضد سيستم تعمير جهت پيگيري         -

   تهران كتاب المللي بين نمايشگاه از بازديد و خريد جهت دانشگاه علمي هيات اعضاي بازديد تور برگزاري جهت پيگيري و هماهنگي         -

   يكماه بمدت... و منابع تهيه ، كتابداران ،اعزام كتاب ،انتخاب ها سنجي رساني،نظر اطالع از اعم كتب نمايشگاه به مربوط امور پيگيري و هماهنگي         -

 مبالغ ،پيگير رجايي شهيد بيمارستان در كتابدار نيرو بكارگيري نظير مواردي در مكتوب صورت به كارشناسي نظر اعالم و بررسي         -
(  اطالعات عرضه پايگاه بخش در افزار نرم به مربوط امانت،اختالالت بخش نامه آئين ، اطالعات عرضه پايگاه خدمات هزينه جهت دريافتي

  )ويروس آنتي

   مركزي كتابخانه سايت وب در آن دادن قرار و شده خريداري كتب ليست تهيه         -

   رجايي و بهشتي ،شهيد خواني اخوان،شبيه بيمارستانهاي در پژوهشي معاونت همكاري با ديجيتال كتابخانه آموزش         -

   مركزي كتابخانه برودت و تهويه سيستم مشكل رفع پيگيري         -

   آذرخش پارس افزار نرم به مربوط اختالالت خصوص به مشكالت رفع و بازديد جهت تابعه واحدهاي به مراجعه         -

  ... و اطالعاتي منابع رساني اطالع جهت مسطح نمايشگر دستگاه يك نصب و خريد         -

   عنوان 445 تابعه واحدهاي امانت بخش به ارسال از قبل كتب فني كنترل         -
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  :  CDامانت و كتاب  سفارشات و ثبت بخش             -2

   1388 سال منابع آماري اطالعات تكميل          -

   جلد 600 بر بالغ خواني شبيه و نقوي بيمارستانهاي رده از خارج كتب اطالعات ورود          -

 منابع استفاده ميزان آمار ارائه و كتب المللي بين نمايشگاه از كتاب خريد جهت آموزشي گروههاي از سنجي نظر و رساني اطالع          -
   88 سال در شده خريداري

   ماه ارديبهشت 20 و 18 و 17 تاريخهاي در خريد و بازديد جهت كتاب نمابشگاه در شركت          -

   تابعه واحدهاي اهدائي كتاب جلد 99 ثبت و مركزي كتابخانه به مربوط اهدائي كتاب جلد 56 ثبت          -

   مركزي كتابخانه جهت التين كتاب جلد 46 ثبت و خريد ، سفارش          -

   تابعه واحدهاي جهت التين كتاب جلد 185 ثبت و خريد ، سفارش          -

   مركزي كتابخانه جهت فارسي كتاب جلد 207 قبت و سفارش،خريد          -

   تابعه هاي كتابخانه جهت فارسي كتاب جلد 115 بتث و خريد سفارش،          -

   التين و فارسي CD نسخه 104 بازگشت و التين و فارسي  CD نسخه 115 امانت          -

  :   تحقيقاتي طرحهاي و ها نامه پايان سازي نمايه وCDو كتاب فهرستنويسي بخش  -3    

   تابعه هاي كتابخانه كتاب عنوان 294 و مركزي كتابخانه كتاب عنوان  219 بنيادي نويسي فهرست         -

   آموزشي CD عنوان 25 اطالعات ورود فهرستنويسي ، ثبت         -

   نامه پايان عنوان 13 و تحقيقاتي طرح 11 سازي نمايه ، ثبت         -

   كتب شلف كارتهاي فايل         -

   ومرجع امانت بخش    -4

     جلد 23116 فارسي كتب بازگشت و جلد 22910 فارسي كتب امانت          -

   جلد 1727 التين كتب بازگشت و جلد 1734 التين كتب امانت          -

   نفر 245اعضاء حساب تسويه         -

   كتاب نمايشگاه از شده خريداري عناوين انتخاب و بررسي  در همكاري         -
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   سازي آماده و اطالعات ورود    -5

   التين و فارسي كتاب  عنوان 285اطالعات ورود         -

   التين و فارسي كتاب عنوان 228 پرينت و تصحيح         -

   جلد 362 مركزي كتابخانه كتب سازي آماده         -

   جلد 378 تابعه هاي كتابخانه كتب سازي آماده          -

   نفر 37 اعضا كارت نتپري          -

   مورد 16 تحقيقاتي هاي طرح و ها نامه پايان چكيده اطالعات ورود          -

   صورتجلسات و اداري هاي نامه بايگاني و تايپ          -

   جلد 362 منابع خريد كميته تهيه          -

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

   مورد 90 مربوطه تصاوير اسكن و اعضاء اطالعات ورود و پذيرش          -

   مورد100 نموده حساب تسويه اعضاء اطالعات حذف          -

   نفر 3600 بر بالع مراجعان به دهي سرويس          -

   امكانات از نامناسب استفاده از جلوگيري و پايگاه در انضباط و نظم ايجاد و نظارت          -

     ITبخش به معيوب دستگاههاي ارسال          -

   پايگاه دستگاههاي كشي ويروس          -

   الكترونيك علمي منابع و Officeهاي افزار نرم از استفاده در مراجعان راهنماي          -

   مركزي كتابخانه سايت وب نمودن روزآمد          -

   علمي و اطالعاتي منابع معرفي جهت در حيات نشريه با همكاري          -

   كتابخانه مسطح نمايشگر طريق از علمي پايگاههاي مورد در رساني اطالع و معرفي          -

   نشريات بخش    - 7 

   مراجعان به امانت جهت آنها سازي آماده و آذرخش پارس برنامه در  فارسي مجله عنوان 300 اطالعات ورود          -
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   تابعه واحدهاي به اهدائي فارسي مجالت ارسال و پيگيري          -

   نشريات بخش در موجود منابع از استفاده و جستجو  جهت راهنمايي          -

   تحقيقاتي طرح و پايان عنوان 196 دهي سرويس          -

   نشريات آرشيو سازماندهي          -

   فارسي مجله عنوان 100 صحافي و ارسال جهت پيگيري          -

   صحافي جهت فارسي مجله شماره 32 عنوان 80 سازي آماده          -

   آنها اشتراك تمديد و روزانه صورت به روزنامه عنوان 13 دهي سرويش          -


