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 رساني  شركت مستمر در كميته راهبردي معاونت و ارائه برنامه استراتژيك كتابخانه مركزي در قالب اهداف نظام جامع اطالع -
  ITجمع آوري و ارسال آمار مربوط به كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه به مديريت  -
 هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب توسط انتشارات آنا طب در مهرماه  -
 در طول هفته و در روزهاي تعطيل  24هماهنگي و برنامه ريزي جهت راه اندازي مجدد سالن مطالعه برادران تا ساعت  -
 جهت اعضاي هيات علمي و كارشناسانائه برنامه كارگاه آموزش منابع ديجيتال پزشكي به دفتر امور كارگاهها ار -
 ارائه پيشنهادات جهت اجرا در هفته كتاب و كتابخواني به كتابخانه هاي عمومي كاشان  -
 ت، درمان و آموزش پزشكي پيگيري جهت خريد و عقد قرار داد اشتراك منابع الكترونيك التين از طريق وزارت بهداش -
اطالع رساني ، هماهنگي و پيگيري جهت جذب بودجه و اعزام كتابداران دانشگاه جهت بازديد و خريد از چهارمين نمايشگاه كتب  -

 دانشگاهي در آبانماه 
 اطالع رساني ،هماهنگي و پيگيري جهت بازديد و خريد از نمايشگاه كتب التين تخصصي پزشكي  -
 اك دريافت و پرداخت هزينه نشريات كتابخانه مركزي و معاونت پژوهشي بصورت ماهيانه پيگيري جهت اشتر -
 پيگيري جهت برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح توانمندي كتابداران دانشگاه  -
 پيگيري و ارائه مجدد طرح ساخت كتابخانه مركزي با توجه به در پيش بودن دوره چهارم سفرهاي رياست جمهوري  -
 يگيري جهت دسترسي اعضاء دانشگاه به منابع الكترونيك در خارج از دانشگاه با همكاري مديريت فناوري اطالعات پ -
 پيگيري مجدد جهت جلوگيري از ورود افراد متفرقه تحت عنوان استفاده از كتابخانه مركزي به دانشگاه  -
كلي تخصيصي به كتابخانه مركزي به مديريت  ارسال گزارش بودجه تخصيصي به كتابخانه هاي دانشگاه از محل بودجه -

 بودجه دانشگاه 
 ارائه ليست كاردانشجويي مورد تائيد به معاونت دانشجويي جهت انجام كار در كتابخانه مركزي  -
  براي كليه واحدها 1389، 1387،1388ارائه آمار مقايسه اي خريد منابع در سالهاي  -
 به كليه واحدها و گروههاي آموزشي  1390ارسال ليست كتب خريداري شده در سال  -
 از طريق سامانه  پژوهشيمربوط به معاونت  هاي همكاري در جهت ارسال پيام كوتاه -
 همكاري با كميسيون پزشكي دانشگاه  -
 پيگيري جهت تقدير از خانواده مرحوم استاد بهاري زاده و انتشارات مرسل در هفته پژوهش  -
 و واحدهاي تابعهال به بخش امانت ارس زعنوان كتب قبل ا 476فني كنترل  -
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 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه مركزي  250جلد كتاب التين و  44سفارش خريد و ثبت  -

 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه هاي تابعه  743سفارش و خريد  -

 جلد كتاب التين جهت كتابخانه هاي تابعه  54سفارش و خريد  -

 دائي جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه جلد كتاب اه 118ثبت و توزيع  -

 تكميل و آماده سازي اسناد مربوط به كميته خريد كتاب  -

 اطالع رساني ، نظرخواهي و تهيه ليست كتب مورد نياز گروههاي آموزشي و دانشكده ها جهت خريد از نمايشگاههاي كتاب -

 نسخه سي دي التين 55نسخه سي دي فارسي و  51امانت و بازگشت  -

  
  
  
 
  
 

 عنوان كتاب التين  39اب فارسي و عنوان كت  128فهرست نويسي بنيادي  -
 عنوان كتاب تكراري  98بازيابي و اصالح اطالعات  -
 عنوان طرح تحقيقاتي  10عنوان پايان نامه و  33ثبت ،نمايه سازي و ورود اطالعات -
 عنوان سي دي آموزشي  42ثبت، فهرستنويسي و ورود اطالعات  -
  برگه دان دركتب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  شلفاي هفايل كارت  -
   جلد   8581جلد و بازگشت كتب فارسي  8873امانت كتب فارسي  -
 جلد  528جلد و بازگشت كتب التين 522امانت كتب التين -
 جلد  300امانت داخل سالن  -
 سازماندهي قفسه هاي كتب در بخش مخزن  -
  نفر  96اء اعضتسويه حساب  -

  
  
  
  
  
  

تاب و اما فارشات    :CDش  و 

تاب و   ی  و ی CDش  قا ھای  ما سازی پایان   و   :و 
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   تابعهواحدهاي كتابخانه مركزي و عنوان  كتاب  167ورود اطالعات  -
 عنوان كتاب تكراري  98تصحيح اطالعات و پرينت كارت  -
 نفر از اعضاء  399تصحيح اطالعات و پرينت كارت  -
 جلد 601آماده سازي كتب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  -
 رد مو 43ورود متن چكيده طرح ها و پايان نامه ها  -
 جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  CDعنوان  36آماده سازي  -
 و كميته خريد كتب  يپ نامه هاي اداري در نرم افزار گام تا -

  
  
  
 
  
  

 نفر  447پذيرش و ورود اطالعات و اسكن عكس اعضاء جديد  -

 نفر ساعت  10000هماهنگي جهت استفاده مراجعان بيش از  -

  مورد 450حذف عضويت هاي قبلي  -

 همكاري با مجله حيات دانشگاه جهت معرفي منابع علمي  -

 پاسخگويي به سواالت نرم افزاري مراجعان  -

 پيگيري جهت رفع عيوب سخت افزاري دستگاههاي بخش  -

 راهنماي مراجعان جهت استفاده از منابع علمي الكترونيك  -

  
  
 

 مورد  500امانت مجالت بيش از  -

 مورد  510بازگشت مجالت بيش از  -

 عنوان مجله جديد  350د اطالعات ورو -

 مورد  170سرويس دهي طرحها و پايان نامه ها  -

 عنوان روزنامه  13سرويس دهي روزانه  -

 سازماندهي و وجين آرشيو نشريات  -

  

سازیش ورود اطالعات و آماده

گاه  اطالع ش  و پا ذ ساتش   ن ع و اس

ریات ش 


