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 کتابخانه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  

 

1400گزارش عملکرد  
(30/9/1400-1/1/1400بازه زمانی )  

 

  کننده: مریم شبانکاره مقدمتهیه 
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به قرار ذیل می باشد: 1400در سال  پردیس گزارش عملکرد کتابخانه  

تا کنون 1388آمار کلی منابع اطالعاتی کتابخانه وکارکرد میز امانت پردیس از سال   

 

نسخه، کتابهای التین  4853کتابهای فارسی تعداد شاهده می شودم در جدول فوق همانطور که 

،  نسخه 235جلد، پایان نامه های فارسی  93جلد، نشریات التین  293نسخه، نشریات فارسی 823

 حلقه می باشند. 474و کتب الکترونیک فارسی  116کتب الکترونیک فارسی 
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 1400در سال  کارکرد بخش مجموعه سازی

ال حدر  مورد نیاز نابع اطالعاتیپردیس ضمن انجام مراحل نیازسنجی و انتخاب متابخانه ک

به زودی و  باشد می کتب مورد نیاز گروه های پزشکی و دندانپزشکی فارشس انجام فرایند

 .افزایش خواهد داد 1400خود را در سال  منابع اطالعاتی موعهمج تعداد

 

 

1400کارکرد میز امانت در سال  

 

  و تعداد کل 1267تعداد کل امانت کتابهای فارسی  می شودهمانطور که در جدول فوق مشاهده 

 111 کتابهای فارسی امانت جاری. تعداد نسخه می باشد 20کتابهای التین در سال جاری  امانت

 .می باشد نسخه 1و کتابهای التین نسخه

 عضو فعال دارد نفر 340پردیس ه در حال حاضر کتابخان. 

  دننفر می باش 65مجموعا  1400در سال  با کتابخانه نهاییه کنندگان تسویتعداد. 
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بخش میزامانت کتابخانه در ایام کرونا کما فی السابق ارائه دهنده خدمات تمدید، رزرو و پیگیری  

در صورت عدم  و جهت تسهیل فرایند تمدید و رزرو کتابها برای اعضای خود ی باشدمتاخیرات 

 عال می باشد.فهمچنان امکان ارائه خدمات تلفنی و پیامک برگزاری کالس های حضوری 

 

1400کارکرد بخش خدمات فنی در سال   

 35 تعداد عناوین اضافه شده به بانک کتابخانه  - 1

 217 تعداد نسخه های اضافه شده به بانک کتابخانه  - 2

 28 تعداد عنوان کتاب فارسی اضافه شده - 3

 7 التین اضافه شده تعداد عنوان کتاب - 4

 64 به بانک کتابخانه شده اضافه نامه انتعداد عنوان پای - 5

 217 ها چسبانیده شده است تعداد نسخه منابعی که عطف آن -6

 217 ها چسبانیده شده است تعداد نسخه منابعی که بارکد آن - 7

 64 ها بارگذاری شده است تعداد عنوان منابعی که نسخه الکترونیکی آن - 8

 

 

 .می باشدعنوان  59 اریجدر سال  ریافت شدهد ایهپایان نامه کل تعداد  
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 1400در سال  اطالع رسانیکارکرد بخش 

 

ی تسویه حساب با کتابخانه، راهنمای خش اطالع رسانی با تهیه راهنمادر ب 1400کتابخانه پردیس در سال 

و  ، تهیه خبرنامهج اخبار، دروبینارهای برگزار شده برای فایل آموزشی معرفی کتابخانه پردیس، راهنمای

سعی در ارائه هر چه بهتر خدمات و پاسخگوی  و اهدایی، و کتب خریداری شدهپایان نامه ها  فهرست

 .نیاز اطالعاتی کاربران باشد

 

 1400در سال  آموزشیشرکت در وبینارهای 

 

 برگزارکننده مدرس برگزاریزمان  روبیناعنوان 

جستجوی پیشرفته منابع 

 الکترونیک

 نیشابورپزشکی علوم  دکتر فرزانه فضلی 7/2/1400

 های کلیدواژه سازی مستند

 با مقاالت نگارش و جستجو

Mesh" 

پرستاری دانشکده  رامین صولتی 30/3/1400

 رشت

 گیالنپزشکی علوم  زهرا رضا زادهخانم  22/3/1400 ترجمان دانش

روش های جستجوی منابع 

اطالعاتی )پایگاه استنادی 

 اسکوپوس(

 گیالنپزشکی علوم  نرگس برجیخانم  23/3/1400

 گیالنپزشکی علوم  رامین صولتی آقای 24/3/1400 نرم افزار مدیریت منابع اندنوت

انتخاب مجالت معتبر برای 

 چاپ مقاله

 گیالنپزشکی علوم  نرگس برجیخانم  30/3/1400

 گیالنپزشکی علوم  نرگس برجی انمخ 13/4/1400 آشنایی با شاخص های علم سنجی

 گیالنپزشکی علوم  نرگس برجیخانم  22/4/1400روش های جستجوی منابع 
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 (web of scienceاطالعاتی )

روش های جستجوی منابع 

 (research gateاطالعاتی )

 گیالنپزشکی علوم  دکتر ابوذر رمضانی 27/4/1400

ترسیم نقشه علمی با استفاده از نرم 

و  Bibexcellافزارهای 

Vosviewer 

 سبزوار پزشکیعلوم  دکتر فیض آبادی 4/5/1400

Whats new on scopuse 11/5/1400 گیالنپزشکی علوم  دکتر کبیری 

نحوه دسترسی به متن کامل منابع 

 اطالعاتی

 گیالنپزشکی علوم  مهندس سبحانی 19/5/1400

جستجوی نظام مند و مرور 

 و متاآنالیزسیستماتیک 

پزشکی گنابادعلوم  محمدیآقای  23/5/1400  

سامانه ارزیابی کتابخانه های علوم 

 پزشکی کشور

پزشکی تهرانعلوم  - 28/7/1400  

آشنایی با امکانات کتابخانه 

 دیجیتالی گیگا لیب

 گیالنپزشکی علوم  نرگس برجیخانم  28/7/1400

پزشکی قمعلوم  حمیدیدکتر  13/9/1400 مقدمات علم سنجی  

پزشکی قمعلوم  حمیدیدکتر  21/9/1400 های علم سنجیشاخص   

رشت دانشکده پرستاری صولتیرامین آقای  15/9/1400 آشنایی با امکانات سایت گیگالیب  

 گیالنپزشکی علوم  برجینرگس خانم  20/9/1400 گیگالیب سایت امکانات با آشنایی

 گیالنپزشکی علوم  رضازادهخانم  22/9/1400 ترجمان دانش

 گیالنپزشکی علوم  رنجبرخانم  24/9/1400 آشنایی با سامانه نوپا
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 1400در سال  توسط واحد کتابخانه برگزارشده هایوبینار

 

 

 برگزارکننده مدرس برگزاریزمان  روبیناعنوان 

بین المللردیس پکتابخانه واحد  شبانکارهریم م 24/9/1400 آشنایی با امکانات سایت گیگالیب  

 

 

 

 

 1400در سال  سایر خدمات کتابخانه

 

نیاز اطالعاتی گروههای آموزشی و دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی اساس مجموعه سازی بر   .1

 جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه

دریافت فرم های چاپی و الکترونیکی سفارش خرید کتاب، انتخاب منابع براساس الویت و موجودی  .2

 کتابخانه

 سفارشات و امور مالی مربوط به خرید کتابهاهماهنگی با ناشران ، پیگیری  .3

به بخش  کتاب افزودن یک واحد قفسه -هماهنگی و پیگیری خرید ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه .4

 مخزن کتابخانه

 هماهنگی و پیگیری ارتقای سیستم های کامپیوتری کتابخانه جهت استفاده راحت تر کاربران  .5

 انجام امور مربوط به عضویت متقاضیان و دانشجویان جدید الورود .6

و پایگاههای  کتابخانهاز نرم افزار اطالعاتیمنابع  زیابیاباعضای کتابخانه جهت  و آموزش راهنمایی .7

 اطالعاتی

 معتبر جهان پایگاههای اطالعاتیوضعیت اشتراک و دسترسی به رسانی در خصوص اطالع  .8

 حوزه کتابداری و اطالع رسانیدرو شرکت در وبینارهای آموزشی برگزاری  .9
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 مصاحبه مرجع با متقاضیان استفاده از منابع اطالعاتی کتابخانه .11

 جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی کتابخانه .11

یمیل و امانت، تمدید، رزرو و برگشت کتابها به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق تلفنی، پبامک، ا .12

 نرم افزارهای پیام رسان

 پیگیری تاخیری ها و صدور فیش جریمه دیرکرد   .13

 مدیریت مجموعه کتابخانه جهت در دسترس قرار دادن عادالنه منابع اطالعاتی برای تمامی اعضاء .14

 آماده سازی منابع خریداری شده .15

 فهرست نویسی کتب خریداری شده و اهدایی  .16

 یاز وجین کتب قدیمی، کهنه وبال استفادهکنترل موجودی منابع و در صورت ن .17

جستجوی موضوع و عنوان پروپوزال های دانشجویان در نرم افزار کتابخانه، سامانه ملی اخالق و سامانه  .18

به منظور جلوگیری از انجام پژوهش  پایان نامه های علوم پزشکی کشور قبل از ثبت در سامانه پزوهشیار

 های تکراری

 نگارش پایان نامه راهنمایی دانشجویان در .19

 انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل .21

دانلود مقاالت و جستجوی پایان نامه های مورد نیاز دانشجویان از اپک ها ی کتابخانه های علوم پزشکی  .21

  کشور و گاها برقرای ارتباط با مسئولین کتابخانه ها جهت دریافت متن کامل  پایا نامه ها

راهنمایی دانشجویان جهت ثبت و بارگذاری مستندات در نرم افزار کتابخانه و گاها انجام امور مربوطه  .22

 توسط کتابدار بخش پایان نامه

 ورود اطالعات پایان نامه و نمایه سازی آنها در نرم افزار کتابخانه  .23

 صفحه جدید وب کتابخانه محتوا و انجام ویرایش ها و اصالحات الزم در بروز رسانی .24

 ه های پردیس و بارگذاری آنها در صفحه وب کتابخانهورود اطالعات وتهیه و تنظیم چکیده پایان نام .25

 درج اخبار مربوط به کتابخانه در بخش اخبار و تازه های کتابخانه .26

 ارائه خدمات برخط از طریق بخش پرسش از کتابدار در صفحه وب کتابخانه .27

 نمایش کتب اهدایی در ایستگاه اهدای کتاب .28
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 ابخانهی برد اعالنات کتاطالعیه هااطالع رسانی از طریق بنر و نصب  .29

 های مذکورنظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت ها و فرایند .31

 

 

زشکی از موزش پآاعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان و  ارزیابی تیمبازدید 

 پردیس کتابخانهواحد 

اعتبار ارزیابی کننده تیم  پردیس بین الملل، پایه پزشکیعلوم ی آموزش ابیای ارزتراسدر 

 منابعبازدید کردند و  نیز از واحد کتابخانه 24/9/1400 وز چهارشنبه مورخردر  بخشی

 نجیدند.س ورد نظرمبا استانداردهای را  کتابخانهو تجهیزات امکانات ،  موجود اطالعاتی

 

 

 

کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالنواحد   


