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تدوین فرم نیازسنجی کتب از اعضای هیات علمی، مدیر گروهها، پزشکان و پرستاران و  (1

 دانشجویان و مابقی همکاران

 در نرم افزار پارس آذرخش  NLMفهرستنویسی کتب فارسی و التین بر اساس رده بندی  (2

 آماده سازی کتب  (3

منبع فرسوده وقدیمی از مجموعه با توجه به دستور العمل ارائه شده در آیین نامه ۰۵وجین تعداد (4

   خانه مرکزی )وجین منابعی که ده سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد(کتاب

 پارس آذرخش  طریق نرم افزارامانت و عودت و تمدید کتب کتابخانه از  (۰

اتید و اعضای هیات علمی توسط کتابدار به عنوان رابط س ا پیگیری و رفع مشکالت علم سنجی

 علم سنجی دانشگاه

 جوی منابعو جست وEnd note،Officeهمچون افزارهاییتفاده ازنرم راهنمایی کاربران در اس (6

 ) گوگل اسکالر، پابمد و اسکاپوس وپایگاههای اطالعاتی فارسی و التین یاب و سی نوپا و منبع

)... 

 سرچ مقاله جهت استفاده اساتیدو دانشجویان (7

 همکاری با واحد توسعه تحقیقات بالینی و سرچ مطلب جهت کتابهای تالیفی و مقاالت (8

ی های اطالعاتها و بانکب الکترونیک شامل تمام مجالت، کتابکتو  تمجالبه دسترسی تامین  (9

های علوم پزشکی کشور و نیز تمامی مجالت نمایه مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاه

  ,Web of Science ،PubMed Scopusهای اطالعاتی معتبر شده در بانک

 ماهه 6در  این مرکزعنوان منبع اطالعاتی در کتابخانه  ۰۵۵  تعداد   گردش و میزان استفاده (1۵

  14۵۵ دوم 

منبع فرسوده وقدیمی از مجموعه با توجه به دستور العمل ارائه شده در آیین نامه ۰۵وجین تعداد (11

   خانه مرکزی )وجین منابعی که ده سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد(کتاب

  ( در نرم افزار آذرساعنوان منبع)کتاب فارسی و التین ۰۵ورود اطالعات و ویرایش تعداد (12

بروز رسانی وبسایت کتابخانه مرکزی و اطالع رسانی اخبار پایگاه اطالعاتی و سایر موارد  (13

  مرتبط

 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در کتابخانه ها (14

 پاره وقت (در نوبت عصر)کار دانشجویی امکان استفاده از دانشجویان جهت (1۰


