اهم فعالیت های کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
سال 6931
.1

خرید و نصب نر م افزار Eprints

.2

خرید  11نسخه و  22عنوان کتاب به مبلغ  10115222ریال جهت کتابخانه بیمارستان خاتم االنبیا خفر

.0

خرید کتاب جهت کتابخانه دانشکده پرستاری به مبلغ  80722822ریال

 .4وجین  0222نسخه کتاب فرسوده و قدیمی از مجموعه

فعالیتهای بخش سفارشات :
.1

نیاز سنجي از دانشجویان و گروههای آموزشي و اساتید

.2

تطبیق کتب در دست سفارش با موجودی کتابخانه برای جلوگیری از خریدهای تکراری

.0

تکمیل اطالعات کتابشناختي کتب و منابع از طریق جستجو در سایت ناشران و فروشگاههای الکترونیکي کتاب و سایت Amazon

.5

تهیه و تنظیم لیست های نهایي خرید کتب فارسي و التین بصورت جداگانه

.1

چک کردن کتب خریداری شده با فاکتورهای خرید و بررسي فیزیکي کتب

.6

پیگیری کسریهای لیست های کتب خریداری شده از طریق مکاتبه با ناشران

.8

پیگیری تخصیص اعتبار جهت تهیه منابع

.7

مکاتبه با ناشران جهت دریافت کاتالوگ

.0

راهنمایي خریداران کتاب به صورت تلفني و حضوری و هماهنگي با مسئول امور مالي جهت پرداخت و دریافت وجوه مربوط به خرید
کتاب

مهمترين فعاليتهاي بخش خدمات فني و فهرست نويسي
.1

رسیدگي به مشکالت نرم افزار مورد استفاده کتابخانه

.2

رسیدگي و پیگیری امور مربوط به  Serverمرکزی از جمله:

.0

ایندکس دوره ای اطالعات

.5

گرفتن  Backupاطالعات بصورت دوره ای و روزانه

.1

بررسي و رفع مشکالت Server

.6

پي گیری معایب سیستمها از طریق هماهنگي با کارشناسان مرکز کامپیوتر دانشگاه

.8

پیگیریهای مربوط به ارتقاء سیستم نرم افزاری کتابخانه

.7

آماده سازی کتابها و منابع) E-book ، CDو)...

.0

ورود اطالعات موارد تکراری شامل ثبت شماره مدرك و شماره ثبت کتابها و آماده سازی و ارسال به مخزن امانت

 .12مهر و ثبت کلیه منابع فهرست نویسي و رده بندی کتابهای فارسي و التین با استفاده از منابع فهرست نویسي
 .11چاپ لیبل و نصب آنها بر روی عطف
 .12ایزو گرفتن اطالعات کتب انگلیسي و ورود به نرم افزار پارس آذرخش

فعالیتهای بخش امانت :
.1

امانت کتب ( )11055از تاریخ  1006/1/1لغایت 1006/12/20

.2

برگشت کتب امانتي و بررسي آنها ( )11185از تاریخ  1006/1/1لغایت 1006/12/20

.0

راهنمایي دانشجویان جهت استفاده از کتابخانه (نحوه جستجو و بازیابي اطالعات از این سیستم)

.5

ثبت نام دانشجویان جدید الورود

.1

طراحي فرم عضویت کتابخانه

بخش نمايه سازي پايان نامه ها و اسناد و مدارك غيركتابي:

پايان نامه ها :
 .1دریافت و ثبت پایان نامه ها در کامپیوتر شامل ثبت عنوان ,نویسنده ,استاد راهنما ,سال انتشار و رشته دانشجویان
 .2فهرستنویسي و نمایه سازی پایان نامه ها شامل :ثبت اطالعات کتابشناختي پایان نامه ها از روی صفحه عنوان و استخراج کلیدواژه های
نمایه سازی با استفاده از اصطالحنامه پزشکي و مش

اسناد و مدارك غير كتابي:
 . 1ثبت مجالت فارسی دریافت شده در دفتر ثبت مجالت
 . 0تنظیم مجالت تازه دریافت شده در قفسه نمایش نشریات و قراردادن شماره های قدیمی تر در قفسه های مربوطه

فعالیت های انجام شده در زمینه استفاده از پايگاههای اطالعاتی :
. . 1معرفي کتابخانه دانشگاه علوم پزشکي و قراردادن پایگاههای مهم با لینک مربوطه جهت دسترسي آسان ازطریق سایت دانشگاه علوم
پزشکي جهرم
 . 1آموزش مرجع کتابخانه دیجیتال به دانشجویان و برخي از اساتید بالیني
 -6بروز رساني سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه
 -8بروز رساني سایت واحد علم سنجي دانشگاه
 -0قرار دادن مقاالت نمایه شده اعضای هیئت علمي دانشگاه بر روی سامانه Eprints

توزيع فراواني کتب ومجالت موجود در کتابخانه پزشکي و پرستاري سال 6931
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