
               

    1395كتابخانه دانشكده پزشكي در سال امور امانت ، فهرستنويسي و خدمات فني گزارش 

  

  نفر در روز) 80مواد امانتي (متوسط مراجعه روزانه  تمديدو،  بازگشت و ،رزرو،ٰانجام امور امانت.1

  جلد)100تا   80(روزانه بيش از   برگرداندن كتب بازگشتي به قفسه و رده موضوعي.2

   كنترل وضعيت امانت مراجعين جهت تسويه حساب وتحويل گيري دو نسخه پاياننامه و سي دي حاوي فايل پاياننامه.3

   راهنمايي دانشجويان و مراجعين در خصوص يافتن محل قرار گيري منابع در مخزن  و اطالع رساني الزم.4

  مورد نياز غير موجود و ثبت در فهرست سفارشات خريد آتي كتابخانهدريافت، كنترل و ثبت كتب .5

  ارايه خدمات اطالع رساني و مرجع و راهنمايي افراد غير عضو مراجعه كننده به بخش امانت.6

  ورود اطالعات دانشجويان جديد الورود ثبت نام نشده و اسكن عكس پرسنلي.7

(بيش از  منابع رسيده كتابي به كتابخانهليبل و باركد براي تمامي پاياننامه ها و  براي سازي، ثبت در دفتر، الصاق ليبل  مادهآ.8

  جلد)1000

اطالع رساني در خصوص پايگاههاي اطالعاتي، نمايشگاهها، و رويدادهاي مرتبط با كتابخانه از طريق مكاتبه، نصب اطالعيه و .9

  تماس تلفني

  بخانه هاي اقماري دانشگاهامورد نظر در ساير كتراهنمايي و ارجاع مراجعين جهت يافتن منابع .10

   دريافت كتب و منابع خريداري شده و كنترل الزم برابر فاكتورهاي خريد.11

  آماده سازي و فهرستنويسي كليه كتب و منابع خريداري شده ،انتقالي و اهدايي جديد.12

  همكاري مستمر با شركت در جهت رفع نواقصهماهنگي و رفع ايرادات نرم افزار تحت وب كتابخانه و هماهنگي و .13

  شركت در دوره هاي تخصصي، آموزشي و فني برابر دوره هاي مصوب و برنامه ريزي شده سازماني.14

  كنترل و ثبت اوليه پروپوزالهاي دانشجويان بمنظور عدم انتخاب عناوين تكراري.15

  ه به هيات هاي ارزيابي كننده و يا ساير مراجع مورد نظرتهيه آمار و ليست كتب مورد نياز گروههاي آموزشي جهت اراي.16

(در حدود  تهيه ليست كتب وجين شده بال استفاده، تاريخ گذشته و داراي نقايص كلي و هماهنگي و انتقال به ستاد دانشگاه.17

  عنوان) 1500

  شركت در جلسات اداري دانشكده اي و ستادي و انجام هماهنگي هاي الزم .18



مور مربوط به اعتبار سنجي و تالش در جهت بهينه سازي و كيفيت خدمات و محيط كتابخانه بر اساس استانداردهاي انجام ا.19

  اعالمي

  د منابع كتابخانه اي جل 12000موضوعي بيش از مستمر و ماهانه انتقال و ترتيب .20

  بروز سازي و كنترل مستمر پانلهاي اطالع رساني كتابخانه .21

  مطابقت رده بنده كتب رسيده و اصالح ايرادات فني بصورت مستمر و روزانهرفع ايراد و .22

  نها به محل هاي مورد نياز با توجه به موضوعات تخصصيساير كتابخانه ها و ارسال ا تفكيك كتب مورد نياز.23

ترميم و تكميل پيج كتابخانه در پورتال دانشگاه و روزآمد سازي و ايجاد لينكها و موارد جديد در لينك كتابخانه دانشكده  .24

  پزشكي

  رايانهثبت فايلهاي الكترونيك پاياننامه ها در فايل  .25

  انجام امور تسويه حساب و امور كتب مفقودي و گم شده .26

جلد توسط كاركنان كتابخانه( بمنظور جلوكيري از آسيب كلي  2000و قابل ترميم بيش از  كنترل و صحافي كتب آسيب ديده.27

  و صرفه جويي در استفاده از منابع)

  زم در خصوص نيازهاي تجهيزاتي، آموزشي، و مصرفي كتابخانهپيگيري و مكاتبات ال.28

  بندي موضوعي و شمارهتنظيم مجدد و درهمكرد كتب مرجع و مرتب كردن كليه كتب  بر اساس رده .29

  بازبيني و وجين نشريات قديمي غير اشتراكي.30

  مرتب كردن هفتگي كتب موجود در قفسه بر اساس نظم و ترتيب موضوعي و شماره رده بندي.31

  ايران ملي كتابخانه به دي سي بهمراه ها پاياننامه از نسخه يك ارسال و آوري جمع ٰدريافت.32

  كتب و پاياننامه ها براي راهنمايي مراجعيني قفسه ها موردي  .تهيه و نصب راهنماي موضوعي 33

  .نگهداري و تنظيف سالنهاي مطالعه ، مخزن، قفسه ها، ميز و صندليهاي مطالعه جهت استفاده مراجعين و دانشجويان34

  از دانشجويان و اعضاي هيات علمي . شركت در نمايشگاه تخصصي كتب پزشكي در تهران و خريد كتب مورد ني35

  

    

  

  

 


