بسمه تعالی

گزارش عملکرد کتابخانه در سال7931
اهم فعالیت های انجام شده از سوی کتابخانه
 اطلاع رسانی به اساتید ،دانشجویان وکارکنان دانشکده و راهنمایی و ارایه خدمات به مراجعین در زمینه منابع علمی مورد
نیاز و...
 نیازسنجی اعضای هیات علمی ودانشجویان جهت پشتیبانی از تهیه و تامین انواع منابع علمی واطلاعاتی موردنیاز دانشکده
 شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه و خرید کتاب
 ارسال اطلاعات مربوط به کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب به معاونت تحقیقات
 اطلاع رسانی لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه (تازه های کتاب) در تابلو اعلانات و سایت کتابخانه
 فهرست و رده بندی کتب  CD ، E Book ،های خریداری شده و بارگذاری اطلاعات کتابشناختی آنها در نرم افزار
کتابخانه دیجیتال ثنا(ثامن)
 نامه نگاری اداری و اطلاع رسانی به دانشجویان بابت تاخیر و عودت کتابها به کتابخانه
 نامه نگاری و پیگیری به معاونت تحقیقات جهت تخصیص پست الکترونیک دانشگاهی برای اساتید و دانشکده
 ایجاد لینک کتابخانه در سایت اصلی دانشکده
 شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات پرتال کتابخانه
 تهیه فایل آموزشی و آموزش به کتابداران در کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات پرتال کتابخانه
 ایجاد منوها و تغییرات دوره ای در سایت کتابخانه طبق دستور وزارت بهداشت و بارگذاری اطلاعات
 تکمیل و ارسال مستندات و چک لیست ارزشیابی و پایش کتابخانه توسط وزارت متبوع
 شرکت در آزمونهای تخصصی شغلی برگزار شده توسط معاونت تحقیقات

 تکمیل و ارسال چک لیست خود ارزیابی کتابخانه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه هر سه ماهه سال 79
 اطلاع رسانی،گزینش ،آموزش و بکارگیری دانشجو در کتابخانه جهت فعالیت دانشجویی
 تهیه بروشورهای اموزشی(راهنمای جستجوی کتاب در نرم افزار کتابخانه دیجیتال ثنا(ثامن)،معرفی کتابخانه و خدمات
آن
 ایجاد لگوی سامانه منبع یاب و نوپا در صفحه اصلی سایت کتابخانه و دانشکده
 ارائه فرم عضویت در روز ثبت نام به دانشجویان جدیدالورود جهت تسریع در دریافت کارت عضویت کتابخانه
 برگزاری کلاس آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود جهت معرفی کتابخانه  ،نرم افزار کتابخانه ای ،معرفی سامانه منبع
یاب ،معرفی سامانه نوپا ،معرفی اجمالی نحوه فهرستنویسی و رده بندی ،معرفی سایت کتابخانه و خدمات و اطلاعات ارئه
شده در آن ،نحوه استفاده از پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه و سایر خدمات کتابخانه
 شرکت در دوره های تخصصی علمی و کارگاهای آشنایی با منابع و مجموعه های الکترونیکی  ،نحوه جستجو و
روشهای نوین بازیابی اطلاعات  ،روش تحقیق End note ،و ...جهت ارتقاء سطع علمی و روز آمد نگه داشتن اطلاعات
آنها در قالب کلاسها ،دوره های آموزشی و کارگاهها
 حضور در جلسات متعدد کتابداری و اطلاع رسانی با کتابداران دانشگاه در سطح استان

