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به قرار ذیل می باشد: 99در سال  پردیس گزارش عملکرد کتابخانه  

 بابیماری کرونا در کشور مجموعه منابع اطالعاتی خود را  شیوعبه دلیل  کتابخانه پردیس

ضمن اینکه تعدادی  .تامین نمود 99بهمن -خرید از نمایشگاه بین المللی مجازی کتاب تهران

اضافه  به مجموعه نیز از نسخ اهدایی که توسط دانشجویان به کتابخانه تحویل داده شده بود

 شد.

99کتاب تهران در سال مجازی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتابهایآمار  

  نسخ عنوان

 کتب فارسی 211 48

 کتب التین 8 8
 

ریال می باشد 259547500مبلغ  99 *ارزش ریالی کتب فارسی و التین خریداری شده در سال  

 

99کارکرد میز امانت در سال  
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 نسخه می باشد. 7نسخه و کتابهای التین  1838تعداد کل امانت کتابهای فارسی  

تمدید، امانت کتابخانه در ایام کرونا کما فی السابق ارائه دهنده خدمات میزبخش  

کتابها برای  تسهیل فرایند تمدید و رزروبوده است و جهت و پیگیری تاخیرات  رزرو

 .راه اندازی نموده استنیز را پیامک  و خدمات تلفنی اعضای خود امکان ارائه

 

تا کنون 1388میز امانت پردیس از سال  کارکردآمار کلی منابع اطالعاتی کتابخانه و  

 

 

 

 

 

 

 821نسخه، کتابهای التین  4709همانطور که مالحظه می کنید کتابهای فارسی  

 186فارسی جلد، پایان نامه های  93جلد، نشریات التین  293نسخه، نشریات فارسی

 حلقه می باشند. 474و کتب الکترونیک فارسی  116عدد ، کتب الکترونیک فارسی 

 

 

 



4 
 

 

99در سال  متقاضیان عضویت در کتابخانه تعداد  

 

 

 

 نفربوده است. 10 تعداد اعضای جدید کتابخانه )دانشجویان و اعضای هیات علمی( 

قابل ذکر است به دلیل شرایط بیماری کرونا و عدم حضور دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه  

جهت بدین منظورکاهش یافته است.  99عضویت در سال  تعداد متقاضیانهمانطور که مشاهده می شود 

نیز فراهم شده و فایل  آنالینغیر حضوری و عضویت درخواست  امکانتسهیل در فرایند عضویت، 

 محتوای آیین نامه کتابخانه و بخش راهنمای های آموزشیدر  جهت اطالع رسانی نیزمای عضویت راهن

 .قرار داده شده است

 .عضو فعال دارد 340در حال حاضر کتابخانه پردیس  
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   99در سال نهایی اعضای کتابخانه کنندگان تعداد تسویه

  

 99در سال  با کتابخانه گروههای دکترای حرفه ای و کاربران عادی نهاییه کنندگان تسویتعداد  

 د.ننفر می باش 39مجموعا 

از آنجائیکه کلیه دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع کرده اند می بایست مستندات مربوطه را  

لتحصیلی امور فارغ ا جهت تسهیل درنیزدر نرم افزار کتابخانه بارگذاری نمایند، کتابخانه پردیس 

تنظیم نموده و جهت اطالع رسانی در  بخش  فایل راهنمایی را با عنوان تسویه حساب با کتابخانه

 .نموده استبارگذاری  آموزشی  راهنمای

99فهرست نویسی شده در سال کتابهای فارسی و التین  تعداد  
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 .نسخه می باشد 12کتابهای فارسی و التین فهرست نویسی شده  تعداد 

با  و کامال به اتمام رسید  98قابل ذکر است پروژه فهرست نویسی کتب خریداری شده در سال  

 درحال انجام است. 1400در سال  کتابها فهرست نویسی 99خرید کتب جدید در اواخر سال  توجه به

 

99تعداد پایان نامه ها در سال   

که  می باشدعنوان  73کتابخانه تحویل داده شده به  چاپی و الکترونیک ایهتعداد پایان نامه  

 حال نمایه سازی و بارگذاری در نرم افزار کتابخانه می باشند. سال جاری در بخشی از آنها در

 

 خدمات کتابخانه

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

 و دندانپزشکی جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه

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

 موجودی کتابخانه

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

 هماهنگی و پیگیری خرید ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه .4

 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 نرم افزار کتابخانهاطالعاتی استفاده از منابع  اعضای کتابخانه جهت و آموزش راهنمایی .7

 مصاحبه مرجع با متقاضیان استفاده از منابع اطالعاتی کتابخانه .8

 کتابخانهجستجو و بازیابی منابع اطالعاتی  .9
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به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق تلفنی،  امانت ، تمدید، رزرو و برگشت کتابها .10

 پبامک، ایمیل و نرم افزارهای پیام رسان

 پیگیری تاخیری ها و صدور فیش جریمه دیرکرد   .11

 تمامیمنابع اطالعاتی برای  عادالنه مدیریت مجموعه کتابخانه جهت در دسترس قرار دادن .12

 اعضاء

 آماده سازی منابع خریداری شده .13

 داری شده و اهدایی فهرست نویسی کتب خری .14

 کنترل موجودی منابع و در صورت نیاز وجین کتب قدیمی، کهنه وبال استفاده .15

جستجوی موضوع و عنوان پروپوزال های دانشجویان در نرم افزار کتابخانه، سامانه ملی  .16

به منظور  اخالق و سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور قبل از ثبت در سامانه پزوهشیار

 جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری

 راهنمایی دانشجویان در نگارش پایان نامه .17

 انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل .18

دانلود مقاالت و جستجوی پایان نامه های مورد نیاز دانشجویان از اپک ها ی کتابخانه های  .19

 با مسئولین کتابخانه ها جهت دریافت متن کامل علوم پزشکی کشور و گاها برقرای ارتباط 

  پایا نامه ها

مستندات در نرم افزار کتابخانه و گاها انجام امور  و بارگذاری ثبت راهنمایی دانشجویان جهت .20

 مربوطه توسط کتابدار بخش پایان نامه

 ورود اطالعات پایان نامه و نمایه سازی آنها در نرم افزار کتابخانه  .21

 صفحه وب کتابخانهبروز رسانی  .22

در صفحه وب  و بارگذاری آنها چکیده پایان نامه های پردیس تهیه و تنظیمورود اطالعات و .23

 کتابخانه
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 درج اخبار مربوط به کتابخانه در بخش اخبار و تازه های کتابخانه .24

 نمایش کتب اهدایی در ایستگاه اهدای کتاب .25

 مذکورنظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت ها و فرایندهای  .26

 

 اطالع رسانی

 

و پایان نامه ها  فهرست و  در بخش اطالع رسانی با تهیه راهنماهای آموزشی 99کتابخانه پردیس در سال 

 .سعی در ارائه هر چه بهتر خدمات و پاسخگوی نیاز اطالعاتی کاربران باشد کتب خریداری شده

 

 آموزشیشرکت در وبینارهای 

در تاریخ که  "الهقانتخاب مجله مناسب جهت چاپ م" وبیناردر  99پردیس در سال  کتابدار

 .شرکت نمودبرگزار شد  24/10/1399

 


