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 بسمه تعالی

 1400آمار منابع خریداری شده در سال 

 نوع مدرک

 

 تعداد نسخه تعداد عنوان

 کتب فارسی

 

19 48 

 کتب التین

 

3 6 

کتب الکترونیکی 

 فارسی

 

1 1 

 15 14 کتب اهدایی

 

 

 1400در سال  مانتمار کارکرد میز اآ

 

 

 

 

تعداد امانت  نوع مدرک

 جاری

 تعداد بازگشتی تعداد کل امانت

 882 856 92 کتب فارسی

 62 66 20 کتب التین

کتب 

الکترونیکی 

 التین

2 2 1 
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 نمودار امانت کاربران 

 

 

 1400آمار کارکرد بخش پایان نامه در سال 

ورود اطالعات پایان 

 نامه در نرم افزار

نمایه سازی پایان 

 نامه ها

 نوع مدرک

242 242 
 

پایان نامه های 

فوق دکترای 

تخصصی، تخصصی، 

دکترای حرفه ای، 

 کارشناسی ارشد 

  

 1400آمار عضویت کاربران کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 

دکترای حرفه 

 ای

کارشناسی 

 ارشد

دستیاری  کارشناسی هیات علمی

 تخصصی

114 
 

25 4 10 6 
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  ثبت، فهرست نویسی و آماده سازی کتب خریداری شده و امانت کتب به دانشجویان

 و اساتید

 به منظور  علمی جدیدالورود دانشکده یاتای هدانشجویان، کارکنان و اعض عضویت (

بهداشتی و رفاه حال کاربران، تمدید کتاب ها از طریق تماس پیروی از پروتکل های 

 تلفنی و ارسال ایمیل امکان پذیر شد(

 اورکید و اسکوپوس برای اعضای هیات علمی رثبت نام پروفایل های گوگل اسکوال ،

  جدیدالورود

 آشنایی با تغییرو تحوالت پروفایل های اعضای هیات علمی و اطالع رسانی به اعضای

 ممحتر

 هماهنگی و همکاری با اساتید جهت رفع مشکالت و بروز رسانی پروفایل های آنها در

 سامانه

انتشار اخبار و رویدادهای علم سنجی و ارایه گزارش های مربوطه 

 

 

ه دانشکده پزشکی خش پایان نامه های کتابخانبا توجه به شرایط اپیدمی ویروس کرونا، ب

با ایجاد نام کاربری برای دانشجویان جهت آپلود کردن پایان نامه خود در نرم افزار 

تمام سعی خود را بر آن داشت تا دانشجویان کمتر به صورت حضوری به ، کتابخانه 

 .مراجعه کنند پایان نامه بخش
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 در نرم  خودرسیدگی و پاسخگویی به مشکالت دانشجویان جهت قراردادن پایان نامه

 کتابخانه افزار

 مستند سازی کلیدواژه های پایان نامه ها باMESH 

 دانلود و ثبت پایان نامه ها  ،آپلود 

 ذخیره و ایندکس کردن پایان نامه های فارغ التحصیالن به صورتWord  طبق رده و

 offlineه در لوح های فشرده جهت نگهداری به صورت نام نویسند

ایمیل کردن پایان نامه ها در صورت نیاز برای هیات علمی 

دیجیتال سازی کتاب ها و پایان نامه ها 

سایت کتابخانه دانشکده پزشکی نیروز رساه ب 

 "نکته های علم سنجی "و  "کتب پیشنهادی برای مطالعه "افزودن بخش

 ه دانشکدهمربوط به کتابخانانتشار اخبار 

اطالع رسانی اخبار مربوط به رویداد های علمی و کارگاه های آموزشی برگزار شده 

هیه و تنظیم بروشور آموزشیت 

هتهیه و تنظیم خبرنام 

نیاز سنجی منابع مورد نیاز و تهیه لیست کتب فارسی و التین وE-book   برای خرید

 در مجموعه
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مراکز انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت تهیه منابع  ارتباط با ناشران و

 مورد نیاز اساتید و دانشجویان

به نیاز مراجعه کنندگان  راهنمایی کاربران و جستجو در منابع کتابخانه جهت پاسخگویی

 کتابخانه

کنترل دوره ای موجودی منابع کتابخانه 

  تهیه چک لیست از موجودی منابع ،کنترل و بررسی کتاب هایی که مدت زمان بیشتری

در اختیار اعضا کتابخانه ) اعم از دانشجویان واساتید( بود و پیگیری جهت عودت 

 هرچه زودتر آنها به کتابخانه

 و با توجه به شرایط بحرانی ویروس کرونا، انجام امانت بین کتابخانه ای و ارایه سرویس

 خدمات کتابخانه ای به دانشجویان سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  هماهنگی و آماده سازی جهت برگزاری کالس های مجازی اساتید برای دانشجویان در

 سایت کتابخانه

 در  کارشناسی ارشد هماهنگی و آماده سازی جهت برگزاری کالس های دانشجویان

 سایت کتابخانه

 واحد کتابخانه در کارگاه های تخصصی شرکت کتابداران: 

 (26/8/1400طراحی و پیاده سازی سامانه های علم سنجی در دانشگاه ها؛ ملزومات، تجربیات و کاربردها )

 (3/9/1400مقدمات علم سنجی )

 (20/9/1400کارگاه آشنایی با امکانات کتابخانه گیگالیب )

 (28/9/1400بازیابی منابع اطالعاتی )کارگاه آموزشی سرقت علمی و پایگاه های استنادی 
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 Mesh (4/10/1400)و آشنایی با  Pubmed جستجو در 

 (5/10/1400) وبینار آشنایی با سامانه های نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران)نوپا(

 (6/10/1400) آشنایی با سامانه های نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران

 web of science (7/10/1400)و  scopus رتبه بندی مجالت علمی در پایگاههای 

 (19/10/1400شاخص های آلتمتریکس و دگر سنجه ها )

 (17/11/1400علم سنجی کاربردی برای پژوهشگران )

بازدید از مراکز آموزشی به منظور بررسی کتاب های اهدایی 


