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  منابع تأمین. 1

دانشجویان را در دو بازه زمانی هر ساله کتابخانه مرکزی منابع مورد نیاز کاربران کتابخانه اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و 

تأمین منابع  کند.تأمین می)نمایشگاه داخلی دانشگاه با حضور نماینده ناشر(  و مهر المللی کتاب تهران()نمایشگاه بین اردیبهشت

 شود. م میهای تابعه دانشگاه انجادر دانشگاه علوم پزشکی دزفول به صورت متمرکز و توسط کتابخانه مرکزی برای تمام کتابخانه

 

 98در سال منابع خریداری شده 

 تعداد نسخه تعداد عنوان موضوع             ردیف

 223   144   کتاب های التین      1      

 1490    444  کتاب های فارسی    2      

 1713  588              مجموع منابع     

 

 آماده سازی منابع . 2

از دریافت توسط کتابخانه الزم است مراحل آماده سازی را طی کنند و پس از آماده سازی در  تمام منابع خریداری شده پس

 شود:ها زیر انجام میاختیار کاربران قرار داده شوند. در آماده سازی منابع فعالیت

 مهر زدن تمام منابع -

 تابخانهتعریف شماره ثبت کتاب و ثبت اطالعات کامل منابع در در دفتر ثبت و نرم افزار ک -

 برای تمام کتب NLMبندی تعریف رده موضوعی مشخص براساس طرح رده -



های تهیه الصاق برچسبو های عطف و بارکد برای تمام منابع براساس شماره ثبت و شماره رده تهیه برچسب -

 شده به منابع

 الصاق تگ امنیتی به تمام منابع به منظور حفظ امنیت در سیستم مخزن باز کتابخانه -

 

 اصالح رده کتب موجود. 3

بندی مورد بازنگری قرار گرفته و اقدامات الزم برای منابعی که جلد کتاب( از نظر رده 9500تمام منابع موجود در کتابخانه )

رده موضوعی مشخص براساس طرح مجدد نیازمند به اصالح رده تشخیص داده شدند انجام گرفت، اقداماتی از قبیل تعریف 

جدید و  های عطف و بارکد برای تمام منابع براساس شماره ثبت و شماره ردهتهیه برچسب، برای تمام کتب NLMبندی رده

 رسید وهای اخیر ضرروی به نظر میاین فعالیت با توجه به افزایش تعداد منابع در سال های تهیه شده به منابع.الصاق برچسب

تری انجام ها با سهولت بیششده و در نتیجه بازیابی منابع و استفاده از آن اصالح رده منجر به قرار گرفتن کتب در قفسه صحیح 

 شود.می

  19/7/98 – 13/7/98با حضور نماینده ناشر در محل کتابخانه مرکزی نمایشگاه کتاب برگزاری . 4

پزشکی برای همه کاربران با نمایشگاه کتاب با هدف فراهم آوردن امکان خرید منابع و آشنایی با جدیدترین کتب حوزه علوم 

در این نمایشگاه اعضای  ترین ناشران علوم پزشکی کشور در مهرماه در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد.دعوت از یکی از بزرگ

کتب مورد تأیید خود را به کتابخانه معرفی کرده و اقدامات الزم جهت تهیه این  ،محترم هیأت علمی پس از بازدید از نمایشگاه

 ب توسط کتابخانه انجام شد.کت

 هماهنگی با ناشر 

 ت علمی  أاعضای هیکتاب های خرید جمع آوری و تهیه درخواست 

 جهت حضور دانشجویان، پرسنل و اعضای هیأت علمی در نمایشگاهو تهیه بنر  اطالع رسانی جامع  

و  سازی، وجین، تسویه حسابمجموعه عضویت و امانت، ) های کتابخانهنامه شیوهو  هاآئین نامه زنگریبا. 5

 ها(برگزاری کارگاه

  ها و طراحی فلوچارت و انجام اصالحات مورد نظر مدیریت تحقیقات و نامه شیوهها و آئین نامهبازبینی تمام

  فناوری و ارائه مجدد جهت تایید نهایی به این مدیریت

 . انجام اقدامات الزم به منظور تغییر نرم افزار کتابخانه6

اقدامات زیر در رابطه با تغییر نرم  توجه به مشکالت به وجود آمده در رابطه با نرم افزار کتابخانه و لزوم تغییر این نرم افزار،با 

 افزار کتابخانه انجام شده است:

 جهت حصول نتیجه از کمیته نرم افزار وزارت با وزارتارتباط منظم  -

زاهدان، بوشهر، بیمارستان میالد و.... جهت کردستان، ، ید بهشتیشهعلوم پزشکی  تماس با مراکزی از قبیل دانشگاه -

 کسب اطالعات در رابطه با نرم افزار مورد استفاده

 ای پیام حنانارائه دهنده خدمات کتابخانه و آموزش آنالین از شرکتدریافت ویدئوکنفرانس  -

 به مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاهتهیه گزارش کامل اقدامات انجام شده و نظرات کارشناسی و ارائه گزارش  -

 تی دانشگاه در راستای تغییر نرم افزارپیگیری نظر مدیریت آی -



 پیگیری اخذ قرارداد با شرکت -

 پیگیری وضعیت پرداخت مبلغ قرارداد به شرکت -

 پیگیری ارائه دسترسی به سرور جهت تهیه فایل پشتیبان توسط شرکت -

 

 های اقماریالزم در جهت افزایش تعداد کتابخانه اقدامات. انجام 7

 بیمارستان نظام مافی شوش  کتابخانه 

جهت همکاری، حضور فیزیکی در محل بیمارستان شوش رئیس شبکه بهداشت شوش  با ارسال و پیگیری مکرر مکاتبات رسمی

و انتخاب فضای مناسب، برآورد و ارائه  و برگزاری جلسه با حضور دکتر میثم جهت توافقات اولیه، بازدید از فضاهای موجود

درخواست خرید تمام امکانات مناسب جهت راه اندازی کتابخانه از جمله تعداد قفسه، میز و صندلی، سیستم، کالینت و کتاب، 

  ارائه نظر نهایی به مدیریت بیمارستان جهت تدارک فضای فیزیکی

 کتابخانه خوابگاه دانشجویی دختران 

گاه و بازدید از تمام فضاهای موجود، برآورد و ارائه درخواست خرید تمام امکانات الزم جهت راه اندازی حضور در محل خواب

 کتابخانه از جمله قفسه، کالینت و کتاب، ارائه نظر نهایی به مسئول خوابگاه جهت تدارک فضای فیزیکی

 پایش منظم کتابخانه بیمارستان. 8

 http://ganjlib.dums.ac.ir/                                                                                                  آدرس وب سایت: 

 پیگیری طراحی و روز آمد سازی وب سایت کتابخانه بیمارستان -

 بیمارستانتالش به منظور تهیه منابع روزآمد برای کتابخانه  -

 نظارت بر نحوه انجام امور توسط کتابداران بیمارستانی -

برگزاری منظم جلسات با کتابداران بیمارستانی، ارائه شرح وظایف، دریافت بازخوردها و نظرات سازنده کتابداران  -

یت بررسی وضعو تالش در راستای حل مشکالت کتابخانه بیمارستان، مشکالتی از قبیل: تهیه منابع روزآمد، 

 و .... دسترسی به منابع الکترونیک تحت اشتراک دانشگاه

برگزاری منظم جلسات با کتابداران بیمارستانی، ارائه شرح وظایف، دریافت بازخوردها و نظرات سازنده کتابداران و تالش در 

رسی به منابع الکترونیک راستای حل مشکالت کتابخانه بیمارستان، مشکالتی از قبیل: تهیه منابع روزآمد، بررسی وضعیت دست

 تحت اشتراک دانشگاه و ....

 وب سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال دانشگاهو تکمیل . به روز رسانی 9

تمام اطالعات مورد نیاز کاربران در رابطه با کتابخانه مرکزی و منابع الکترونیک تحت اشتراک دانشگاه در این دو وب سایت 

 شود.های دریافتی از وزارت بهداشت به صورت مداوم به روزرسانی میچک لیست گردآوری شده و براساس

  http://centlib.dums.ac.ir/                                                                             آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی

  http://diglib.dums.ac.ir/                                                                             یت کتابخانه دیجیتالآدرس وب سا

 برگزاری کارگاه های آموزشی . 10

http://ganjlib.dums.ac.ir/
http://ganjlib.dums.ac.ir/
http://centlib.dums.ac.ir/
http://diglib.dums.ac.ir/


توسط کتابخانه مرکزی و  98در سال  اطالعاتی و برنامه عملیاتیهای زان استفاده از پایگاهدر راستای افزایش میهای زیر کارگاه

 ها برگزار شد.با همکاری اداره کارگاه

 ردیف کارگاه عنوان تاریخ برگزاری جامعه هدف

 28/11/98 دانشجویان
جستجو در منابع الکترونیک )در همکاری با کمیته 

 تحقیقات دانشجویی(
1 

 27/11/98 دانشجویان پزشکی

منابع الکترونیک با تأکید بر اطالعات  جستجو در

)در همکاری با دانشکده  پیرامون کروناویروس

 پزشکی(

2 

 ClinicalKey 3و  UpToDateپایگاه اطالعاتی  25/9/98 دانشجویان پزشکی

 ClinicalKey 4و  UpToDateپایگاه اطالعاتی  23/9/98 دانشجویان پزشکی

علمی و  اعضای هیأت

 کتابداران
27/6/98 

 جستجوی پیشرفته در بانک های اطالعاتی

ISI , Science Direct )دارای تاییدیه وزارتی( 
5 

علمی و  اعضای هیأت

 کتابداران
24/6/98 

 جستجوی پیشرفته در بانک های اطالعاتی

 )دارای تاییدیه وزارتی( Scopusنوپا و  سامانه
6 

 7 جستجو در منابع الکترونیک 2/4/98 مدیران و کارکنان

 PubMed 8 پایگاه اطالعاتی 1/3/98 علمی اعضای هیأت

 

 . فعالیت اداره کتب و انتشارات دانشگاه11

     http://pub.dums.ac.ir/                                                                                                    :آدرس وب سایت

 به فعالیت خود ادامه داد:با انجام این اقدامات  ، اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی دزفول زیر در دومین سال تأسیس

 ثبت یا استعالم کتب در سامانه مدادو علمی  دریافت کتب تألیف و ترجمه از اعضای هیأت -

 برگزاری منظم جلسات اداره کتب -

 به داورانتایید شده ارسال کتب  -

 پیگیری وضعیت داوری -

http://pub.dums.ac.ir/


 داوران و ارائه گواهی معتبر به داورانالزحمه حقپرداخت  -

 بازبینی مستمر آئین نامه اداره کتب -

 دانشگاهبین مؤلف و و عقد قرارداد طراحی تفاهم نامه  -

 ارائه فراخوان نشر کتاب در حیطه های الویت دارملی -

 مرکزی و بیمارستانکتابخانه تکمیل فلوچارت چاپ کتاب و تهیه پوستر برای  -

  هماهنگی با ناشر برای چاپ کتاب -

 .چاپ شده استدو کتاب در حال حاضر با لوگوی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 های برنامه عملیاتیفعالیتاقدامات انجام شده در راستای  .12

 به روز رسانی چهار وب سایت کتابخانه مرکزی، کتابخانه دیجیتال، اداره انتشارات و کتابخانه بیمارستان گنجویان 

 های اطالعاتی تحت اشتراک دانشگاه در وب سایت کتابخانه دیجیتال و کتابخانه به روز رسانی دسترسی به پایگاه

 ها در وب سایتبه این دسترسیمرکزی و درج اخبار مربوط 

 استعالم کتب در حال تألیف و ترجمه در سامانه مداد 

 ورود تمام اطالعات مربوط به کتب در حال تألیف و ترجمه در سامانه مداد 

 ورود شناسه ارکید تمام نویسندگان کتب در سامانه مداد 

 ه جهت برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته در هماهنگی با وزارت و ارسال رزومه و جدول زمانبندی و دریافت تاییدی

 های محولهو برگزاری کارگاه منابع اطالعاتی ویژه اعضای هیأت علمی

 تهیه بنر مربوط به گرامیداشت روز کتابدار جهت قرار گرفتن در دانشگاه و بیمارستان 

 

 98های کتابخانه مرکزی در برنامه عملیاتی در شش ماهه اول سال فعالیت

 ومسسه ماهه  سه ماهه دوم  سه ماهه اول 98در سال  عنوان فعالیتها ردیف

 %100 %100 100 نویسندگان در سامانه مداد ORCID درج شناسه 1

 - شش ماهه –برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو  2

 

100% 

 

- 

شش   -به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه  3

 ماهه

- 100% - 

 %100 %100 %95 ایهای دانشکدهکتابخانهبه روز رسانی و تکمیل وب سایت  4

ماموریت های محول شده به مناطق  ماموریت مداری از طریق 5

 آمایشی

 045/51 04/51از  51/%04 23/44از  44/23%



 

 حضور در همایش تهران .13

 های مربوط به کتابدار برگزیده دانشگاه و ارسال آن به وزارتدرج و تکمیل فرم 

  در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران« کتابداران و اطالعات سالمت»حضور در همایش 

 دانشگاهتالش در راستای افزایش دسترسی به پایگاه های اطالعاتی تحت اشتراک . 14

  رسمی به وزارت جهت دسترسی به پایگاه اطالعاتی نامه ارسالprimal pictures 

 ها جهت مطالعه تمام مراجعاننامه ها و در دسترس قرار دادن آنروزانه روزدریافت . 15

 . همکاری در جهت راه اندازی مجله16

 . تهیه قالب پایان نامه و ارائه به مدیریت تحقیقات و فناوری 17

 . ارائه خدمات مرجع18

 های اطالعاتیآموزش استفاده از پایگاه 

 های علمی و... مورد نیاز مراجعه کنندگاندانلود کتاب، مقاله، گزارش 

 

 %100 %99 %89 های آموزشیهای بیمارستانارتقای کمی و کیفی کتابخانه 6

 –استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد  7

 شش ماهه 

- 98% - 

 شش –به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه  8

 ماهه

- 90% - 

 شش –درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد  9

 ماهه

- 70% - 

 %96 %50 0 اداره انتشاراتبه روزرسانی و تکمیل وب سایت  10

 %100 - - گرامیداشت روز کتابدار 11


