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 49تا مهر  49کتابخانه مرکزی از سال عملکرد

 واحد آموزش   -الف 

 49کارگاه های سال 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد کارگاه کارگاه عنوان 

 633 41 کارگاه آشنایی با کتابخانه و منابع چاپی و الکترونیکی 

 446 3 کارگاه آشنایی با منابع دیجیتال پزشکی 

 63 6 پورتال حنان

 64 4 ریزی فناوری اطالعات برای کتابخانه هابرنامه 

 813 41 مجموع کل

 

  49کارگاه های سال 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد کارگاه عنوان کارگاه

 616 41 جستجوی منابع الکترونیکی 

 83 4 کتابدار بالینی 

 61 4 ای اخالق حرفه

 636 41 ونیکی آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع اطالعاتی چاپی و الکتر

 693 64 مجموع کل 

 

 

 تا مهرماه 49کارگاه های سال 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد کارگاه عنوان کارگاه

 14 6 جستجوی منابع الکترونیکی 

 36 6 آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی 

 34 4 علم سنجی : شاخص های ارزیابی  و سنجه ها ی علم 

 408 3 مجموع کل 
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 واحد سفارشات و خرید منابع - ب

 49 تا مهر 5949لغایت  49مجموعه خرید های انجام شده کتابخانه از سال   

 سال
 کتاب

 ژورنال
 آبان اردیبهشت

 میلیون 60 میلیون تومان 96 میلیون تومان430 4691

 میلیون 88  میلیون 68 میلیون 640  4698

 یلیون م86  میلیون 480 4693

 

، و پزشکی عالوه بر فعالیتهای فوق، در زمینه برگزاری نمایشگاه و توافق با ناشران تخصصی

اقدانات ذیل صورت برای اولین بار درآمد زایی برای کتابخانه های تابعه  میلیون 51 همچنین

 گرفته است.

در محل دانشکده ه( دانشمند)نمایندگی انتشارات تیمورزاد کتابفروشی پزشکی نمایشگاه کتب تخصصی .4

میلیون کتاب به قیمت پشت  3 معادلگردیده  فمهر که ناشر موظ 48مهر لغایت  40روز( از  48پزشکی )

 .اهدا نماید ،با انتخاب مسئول کتابخانه ،جلد به کتابخانه پزشکی

مهر لغایت  60روز( از  48در محل دانشکده پزشکی )ناشر ایده نوین نمایشگاه کتب تخصصی پزشکی   .4

میلیون کتاب به قیمت پشت جلد به کتابخانه پزشکی، با انتخاب  6آبان که ناشر موظف گردیده معادل  48

 مسئول کتابخانه، اهدا نماید  

در محل دانشکده دانشمند)نمایندگی انتشارات تیمورزاده(  کتابفروشی نمایشگاه کتب تخصصی داروسازی .6

میلیون کتاب به قیمت  4ناشر موظف گردیده معادل مهر که  48مهر  لغایت 40روز( از  48داروسازی )

 پشت جلد به کتابخانه داروسازی، با انتخاب مسئول کتابخانه، اهدا نماید  

 48در محل دانشکده پرستاری ) ناشر ایده نوین نمایشگاه کتب تخصصی پرستاری، مامایی و پیراپزشکی .1

میلیون کتاب به قیمت پشت جلد به  1 مهر که ناشر موظف گردیده معادل 48مهر لغایت  40روز( از 

 کتابخانه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ، با انتخاب مسئول کتابخانه، اهدا نماید  

آذر که ناشر  48روز( از اول آذر لغایت  48نمایشگاه کتب تخصصی پزشکی در محل دانشکده پزشکی ) .9

نه پزشکی، با انتخاب مسئول کتابخانه، میلیون کتاب به قیمت پشت جلد به کتابخا 6موظف گردیده معادل 

 .اهدا نماید
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 واحد خدمات تحویل مدرک الکترونیکی  -ج

 5931سال  -

 . تفکیک موضوعی  مجالت  پایگاههای اطالعاتی  مختلف پورتال دانشگاه  4

 . اخذ لیست اعضا هیات علمی به همراه شماره تلفن و ایمیل آکادمیک 4

العاتی مرتبط با  هررشته تحصیلی  از طریق ایمیل آکادمیک به اعضای هیات . ارسال مجالت  پایگاههای اط6

 علمی 

 . ارسال مجالت پایگاههای اطالعاتی مرتبط با هر رشته تحصیلی  از طریق تلگرام به اعضای هیات علمی 1

. اطالع رسانی در مورد کتابخانه دیجیتال حنان حاوی کتابهای آنالین الکترونیکی از طریق ایمیل به اعضای هیات 8

 علمی 

 . اطالع رسانی در مورد دسترسی دانشگاه به برخی پایگاههای اطالعاتی از طریق ایمیل به اعضای هیات علمی 3

 

 5931سال 

ورد نحوه دسترسی به پایگاههای اطالعاتی و چگونگی ثبت نام و در اطالع رسانی به اعضای هیات علمی در م-4

 مقاالت     full textبرای دانلود      clinical keyپایگاههای اطالعاتی از جمله      -4

 ارسال مجالت پایگاههای اطالعاتی بر اساس هر رشته تحصیلی به اعضای هیات علمی -6

 العاتی تفکیک  موضوعی  مجالت پایگاههای  اط-1

اطالع رسانی موضوعات مختلف مرتبط با اعضای هیات علمی در مورد پایگاههای اطالعاتی از طریق تلگرام به -8

 آنها

 

 IT واحد فناوری اطالعات - د

 34 عملکرد سال 

 آذرخش پارس پورتال و آذرخش پارس افزارهای نرم رسانی روز به .4

 مرکزی کتابخانه در   Wifi شبکه سازی .پیاده4
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 اعضاء دسترس در online بصورت که دیجیتال کتابهای شامل که حنان دیجیتال کتابخانه پورتال اندازی راه. 6

 .بگیرد قرار دانشجویان و علمی هیات

  حنان دیجیتال کتابخانه پورتال روی بر  online بصورت off-line ژورنالهای قرارداد .1

 کتابخانه افزارهای سخت رسانی روز . به8

 پایگاه طریق از کشور داخل پزشکی علوم حوزه مقاالت به دانشجویان و علمی هیات اعضاء onlineیدسترس .3

iran medex 

  سمنتاک پایگاه طریق از نیستند دسترس قابل online پایگاههای طریق از که مقاالتی به کامل دسترسی .6

       31 عملکرد سال

 آذرخش پارس ورتالپ و آذرخش پارس افزارهای نرم رسانی روز به .4

 پورتال این روی بر مختلف گروههای های رفرانس قراردادن و حنان دیجیتال کتابخانه پورتال گسترش .4

 Lan شبکه  تجهیزات  رسانی روز به  .6

 پایگاه طریق از کشور داخل پزشکی علوم حوزه مقاالت به دانشجویان و علمی هیات اعضاء onlineدسترسی .1

iran medex 
 سمنتاک پایگاه طریق از نیستند دسترس قابل online پایگاههای طریق از که مقاالتی به کامل ترسی. دس8

 

    31 عملکرد سال

 رتقاء و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سالن ورک شاپ کتابخانه مرکزی ا -1

 سیستم  68سیستم به  60افزایش ایستگاه های کاری از  -4

 ید و جایگزینی با سیستم های فرسوده ادامه خرید سیستم های جد -4

 تعویض وایت بردها  -6

 کتابخانه مرکزی lanگسترش شبکه -1

 به روزرسانی پورتال پارس آذرخش و نرم افزار پارس آذرخش -8

 اشتراک پایگاه سمنتاک جهت دسترسی به مقاالتی که از طریق پایگاه های دیگر قابل دسترس نیستند -3

 تل)ایران مدکس( جهت دسترسی به مقاالت ایرانی پزشکی اشتراک پایگاه برکت -6

 ارتقا نرم افزار های کاربردی -3

 ایجاد شناسنامه جهت کلیه سخت افزار های موجود -9

 ارتقاء سخت افزار های موجود در کتابخانه -40

 راه اندازی کانال تلگرام جهت باال بردن میزان استفاده از پایگاهها -44
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 وره ای میزان استفاده از منابعگرفتن گزارش د -44

 راهنمای دانشجویان و اعضاءهیات علمی در دستیابی به مقاالت  -46

کتب  گسترش  پورتال حنان در جهت دسترسی به ژورنالهای تخصصی گروههای آموزشی و دسترسی به-41

 تخصصی 


