
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  9613عمده فعالیتهای سال   

 مرجع و مجموعه سازی: 
 با تاكيد بر كليه رشته ها. تاب شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در ارديبهشت ماه و خريد ك-1

 نسخه( از طريق خريدهای موردی. 23تامين منابع مورد نياز كتابخانه مركزی )-2

يد  بررسي و پيگيری درخواست های موردی اساتيد و تهيه نسخه چاپي آن از طريق نمايشگاه ها و نسخه الکترونيکي آن از طريق سامانه ها  يا خر-3

CD  . 

كاست،    ، نوار CDارجاع مستقيم جهت كتاب، پايان نامه،  520انجام خدمات روزانه بخش گردش منابع )امانت و واسپاری( كه بطور ميانگين شامل-4

،  ژورنال ها و روزنامه ها است كه البته اين مهم غير از خدمات رساني و سرويس دهي مراجعين در داخل كتابخانه مي باشد و فقط شامل  VHSنوار  

ه  ژورنال  بخش  مراجعين  اضافه  به  را  مراجعين   تعداد  اين  چنانچه  حال   برند.  مي  كتابخانه  از  خارج  يا  داخل  به  را  مدركي  كه  است  ای  مراجعيني 

 ارجاع را شامل خواهد شد.   780نيکي و پايگاه های اطالعاتي نماييم تعداد كل خدمات ارجاعي ما بطور ميانگين رقمي درحدود  الکترو

ود ورود اطالعات كليه اساتيد، همکاران و دانشجويان و صدور كارت عضويت و باركد الکترونيکي آن )جهت اعضای جديد شامل دانشجويان جديدالور-5

 عضو.  411ه تعداد و همکاران ( ب

 تهيه بانک اطالعاتي تصاوير اعضاء جهت مکانيزاسيون خدمات امانت )اعضای جديد شامل دانشجويان جديدالورود و همکاران(-6

 .96 ارسال نامه و كاتالوگ به گروه های آموزشي و دريافت و بررسي ليست منابع درخواستي گروه ها جهت خريد از نمايشگاه بين المللي ارديبهشت-7

 پيگيری نيازها، خريد و اهدا كتب به بيمارستان ها و گروه های آموزشي.-8

 نسخه   2058عنوان در  37جذب كتب اهدايي به تعداد  -9

 

 بخش خدمات فنی و آماده سازی: 
 )پورتال كتابخانه ديجيتال(.  digilibپيگيريها و مکاتبات مستمر با شركت پارس آذرخش جهت ارتقاء و بهينه سازی نرم افزار فعلي كتابخانه -1

 عنوان( و بارگذاری اطالعات آن بر روی نرم افزار كتابخانه و پورتال كتابخانه ديجيتال دانشگاه.  26500های جديد التين )  E-Bookتهيه-2

 كتابخانه ديجيتال دانشگاه.  (SMS)شارژ سامانه اطالع رساني پيامکي -3

ال كتابخانه  ادامه پروسه فهرست نويسي و ورود اطالعات پايان نامه ها و سي دی ها در بانک اطالعاتي نرم افزار كتابخانه و ورود اطالعات آن به پورت-4

 ديجيتال 

 التين( كه از بخش آماده سازی مي رسند.  فهرست نويسي و رده بندی منابع چاپي)فارسي و-5

عنوان كتاب فارسي و التين از نمايشگاه بين المللي كتاب و خريد    648های خريداری شده     CDآماده سازی صد درصدی منابع فارسي والتين و  -6

 موردی  

 ادامه پروسه الصاق باركد حفاظتي منابع كتابخانه به طور مداوم. -7

 های رسيده به كتابخانه .  تفکيک موضوعي سي دی -8

    

 نشريات الکترونيکي و چاپي : 
 .تحت وب و اطالع رساني اين مهم به ذينفعان پيگيری الزم جهت اتصال و شروع دسترسي های سال جاری به منابع الکترونيکي-1

همچنين از طريق ارتباط با بيمارستان رضوی طي عقد قرارداد همکاری   freeاز طريق بانکهای اطالعاتي اشتراكي و بانکهای    مقاالت آنالين دانلود  -2

 في مابين.  

 به برخي بانک های اطالعاتي.   ( Trial )امکان دسترسي آزمايشي  -3

تلگرامي و سام-4 اتوماسيون، وب سايت و پورتال، كانال  از طريق  باب امکان دسترسي های جديد بانک های اطالعاتي به اساتيد  انه اطالع رساني در 

 پيامکي و تابلو روان و پمفلت آموزشي و ايميل.  

 
 



 خدمات عمومی، عمرانی: 

 

كتابخانه مركزی در سايت دانشگاه و شركت در كالس های     Home Pageبه روزرساني  اقدام به بارگذاری اطالعات در پورتال كتابخانه ديجيتال و -1

 توجيهي اين مهم.  

 و بارگذاری كتب الکترونيکي مورد نيازدر اين كانال .  gmuebookفعاليت گسترده كانال  -2

 تهيه و ارسال گزارشات ادواری و ارائه گزارشات مکتوب درخواستي گروه های آموزشي.-3

 ايستگاه كامپيوتری و تجهيز اين بخش به دستگاه ديتا پروژكتور .  26تجهيز و راه اندازی بخش نت لب آموزشي به تعداد  -4

 نصب پرده و زيباسازی فضای داخلي و خارجي كتابخانه .   – 5

 نسخه.  2821وجين كتب بخش مرجع به تعداد -6

 راه اندازی كتابخانه جديد با عنوان بيمارستان عالمه بهلول .   بهمن و 22خرداد و  15ادغام دو كتابخانه بيمارستان   -7

 وجين و چينش كتب و راه اندازی نرم افزار پارس آذرخش در كتابخانه .   -8

 

 

 فعالیت های فوق برنامه و آموزشی:
ويژه اعضای هيات علمي و پژوهشگران و    با حضور دكتر پيام كبيری" نگارش و انتشار مقاالت علمي "با موضوع  برگزاری كارگاه منابع تحت وب   -1

 كاربران بيمارستانها .   

وب   -2 تحت  منابع  كارگاه  موضوع  برگزاری  سنجي    با  علم  كاربرد  و  مفاهيم  با  كبيریآشنايي  پيام  دكتر  حضور  و    با  علمي  هيات  اعضای  ويژه 

 .     پژوهشگران و كاربران بيمارستانها

 با تدريس جناب آقای ازقندی.  مارستانهايو پژوهشگران و كاربران ب ي، كادر بالينعلم  اتيه ی اعضا هژيو آموزشي كتابدار بالينيكارگاه  یبرگزار -3

 جهت دانشجويان جديد الورود.   آشنايي مقدماتي با خدمات و منابع كتابخانه های  كارگاهبرگزاری  -4

بت  تقدير جناب آقای دكتر كبيری رياست محترم مركز توسعه و هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت از كتابداران دانشگاه به مناس  -5

 . هفته كتاب

ه و جناب آقای دكتر  تقدير از كتابداران كتابخانه به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني و هفته پژوهش توسط معاونت محترم تحقيقات و فناوری دانشگا-6

 پرسنل مديريت پژوهشي و مديريت امور هيات علمي .   محمدپور، 

 اخذ رتبه اول كشوری ارزيابي وبسايت كتابخانه های ديجيتال .   -7

 شركت در اولين همايش ملي كتابداران پزشکي و اطالعات سالمت .   -8

 اههای علوم پزشکي كشور .  حضور در چهاردهمين همايش روسای كتابخانه های مركزی دانشگ -9

  تقدير از جناب آقای ازقندی در چهاردهمين همايش روسای كتابخانه های مركزی دانشگاههای علوم پزشکي به عنوان كتابدار موفق پذيرفته شده   -10

 در دوره دكترای علم اطالعات و دانش شناسي .  

 .س كارگروه تامين منابع التين اوريجينال وزارتخانه انتخاب آقای ازقندی كتابخانه به عنوان يکي از هشت كارشنا  -11

 تهيه پمفلت معرفي بخش های مختلف كتابخانه و پمفلت های آموزشي به مناسبت هفته پژوهش. -12

 بازديد ادواری از كتابخانه بيمارستان عالمه بهلول و پيگيری مشکالت و رفع نقص برخي از كاستي های آن . -13

 بازديد گروههای ارزيابي رشته های تحصيلي دانشگاه از كتابخانه و همچنين بازديد دوره ای دانش آموزان مدارس سطح شهر از كتابخانه.   -14

 كتابخانه. آماده شدن بخش ها جهت بازديد از كتابخانه در شروع ترم تحصيلي و ارائه فرم عضويت و اهدا بروشورهای راهنمای استفاده از  -15

از طريق برگزاری كارگاه برای دانشجويان جديدالورود و موردی به خصوص در مورد نحوه استفاده از خدمات    -16 آموزش مراجعين بصورت متمركز 

 كتابخانه ) الزم به ذكر است اين آموزش ها يا بصورت شفاهي و سخنراني يا تهيه كتابچه ، بروشور آموزشي انجام مي پذيرد ( . 

علميه،    يگيری و انجام امانت بين كتابخانه ای با كتابخانه های تحت پوشش نهاد كتابخانه های عمومي ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پيام نور ، حوزهپ -17 

 اداره تبليغات اسالمي وآموزش و پرورش. 


