عملکرد  3ماهه چهارم سال  1397کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عملکرد مدیریت کتابخانه
 .1مدیریت کتابخانه و نظارت و پیگیری امور کتابخانه
 .2جمعآوری و ارسال آمار مربوط به کتابخانه مرکزی و واحدهای اقماری
 .3خرید کتابهای موردی و ضروری کتابخانه
 .4پیگیری امور مربوط به دریافت کتابهای خریداریشده
 .5تعیین شرح وظایف کارمندان و تقسیمکار بین آنها
 .6ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان و کتابخانههای اقماری
 .7مکاتبات اداری با سازمانها و مؤسسات و کتابخانهها
 .8ارتباط با کتابخانههای اقماری و دریافت مشکالت آنها و راهنمایی جهت بهبود عملکرد آنها
 .9پیگیری مستمر جهت برطرف نمودن مشکالت مربوط به نرمافزار کتابخانهای
 .10پاسخگویی به سؤاالت نرمافزاری کتابخانه
 .11پیگیری امور مربوط به تکمیل و بروز رسانی وبسایت کتابخانههای دانشکدهها و بیمارستانها 13،واحد
آموزشی دانشگاه
عملکرد بخش پایاننامهها
 .1ثبت و آمادهسازی تعداد  120نسخه پایاننامه در نرمافزار کتابخانه
 .2اسکن و ورود اطالعات  120نسخه پایاننامه در سایت eprints.kmu.ac.ir
 .3ثبت  127مورد پروپوزال در برنامه کتابخانه.
 .4اصالح  47مورد عنوان پروپوزال در برنامه کتابخانه
 .5اصالح  214مورد پایاننامه در برنامه کتابخانه
 .6جوابگویی به  50نفر مراجعهکننده به بخش برای مطالعه پایاننامه انجام شد.
 .7چیدن  95نسخه پایاننامه مطالعه شده در قفسه
 .8ارسال فایلهای مربوط به صفحه دفاع و صفحه عنوان پایاننامهها برای اساتید جهت ارائه در کمیته ارتقاء
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عملکرد بخش سمعی بصری
 .1ورود  17نسخه سیدی التین و ورود  3نسخه سیدی فارسی به برنامه آذرخش.
 .2امانت  10نسخه سیدی به مراجعین.
 .3تهیه یک نسخه از کتب الکترونیک خریداریشده و تحویل به گروههای مربوطه
 .4کپی از کتابهای الکترونیک بهصورت سیدی یا فلش برای مراجعین
عملکرد بخش خدمات فنی
 .1ثبت ،مهر ،تگ ،ورود اطالعات نرمافزاری کتابهای مربوط به کسری نمایشگاه و خریدهای بعد از (دکتر
کهن ،پاپیروس) شامل  75نسخه کتاب فارسی و  19نسخه کتاب التین
 .2چک کردن کتابهای اهدایی و جریمه رسیده از میز امانت  70عنوان
 .3ثبت ،مهر ،تگ ،ورود اطالعات نرمافزاری و آمادهسازی کتابهای اهدایی فارسی شامل  60عنوان
 .4ثبت ،مهر ،تگ ،ورود اطالعات نرمافزاری و آمادهسازی اهدایی التین شامل  2عنوان
 .5صحافی و ترمیم کتابهای مستعمل شامل  20کتاب فارسی و  5کتاب التین
 .6وجین کتابهای مستعمل و تاریخ گذشته شامل  42نسخه
 .7چیدن کتابها و مرتب کردن قفسهها :ردههایی که مشخصشده یک روز در میان انجام میشود
 .8همکاری با میز امانت در امانت دادن و بازگشت کتابها
عملکرد بخش سفارشات
 .1ارسال فرمهای آماری نرمافزار فرابر برای کتابخانه مرکزی و کتابخانههای واحدهای اقماری دانشگاه
 .2پیگیری امور مربوط به تکمیل و بروز رسانی وبسایت کتابخانههای دانشکدهها و بیمارستانها 13،واحد آموزشی
دانشگاه
 .3پیگیری امور مربوط به تسویه فاکتورهای خرید از سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران کتابخانههای  13واحد
آموزشی دانشگاه
 .4پیگیری امور مربوط به اشتراک پایگاههای اطالعاتی مورد اشتراک کنسرسیوم وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی
 .5پیگیری و انجام امور و بارگذاری اطالعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در سامانه پایش.
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 .6دانلود  500عنوان مقاله و  30عنوان کتاب مورد درخواست مراجعین کتابخانه که خریداری و یا از منابع مورد
اشتراک کنسرسیوم وزارتخانه تهیهشدهاند.
 .7پیگیری و امور مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی
 .8پیگیری امور مربوط به قرارداد پشتیبانی نرمافزار کتابخانهای تحت وب پارس آذرخش از طریق واحد رایانه و
دفتر حقوقی دانشگاه
 .9انجام امور مربوط به سامانه علمسنجی اعضا هیئتعلمی دانشگاه
 .10انجام تمامی امور ارجاع دادهشده توسط سرپرست و ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
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