عملکرد  3ماهه اول سال  1397کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ریاست کتابخانه :
 -1پیش بینی ،پیشنهاد و تامین بودجه ساالنه در جهت تحقق برنامه ها ،خرید منابع و تجهیزات
 -2نظارت و پیگیری بر امور مربوط به خرید کتاب و منابع و سفارشات
 -3نظارت و اجرای امور مربوط به نمایشگاه کتاب از جمله تامین بودجه  ،تقسیم بودجه بر اساس عملکرد ساالنه
کتابخانه ها  ،جمع آوری درخواستها  ،حضور در نمایشگاه و خرید منابع  ،پیگیری دریافت و کسری های
منابع
 -4تعیین شرح وظایف کارمندان و تقسیم کار بین آنها
 -5ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان و کتابخانه های اقماری
 -6بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه ها و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی
 -7بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کتابخانه
 -8مکاتبات اداری با سازمانها و موسسات و کتابخانه ها
 -9ارتباط با کتابخانه های اقماری و دریافت مشکالت آنها و راهنمایی جهت بهبود عملکرد آنها
 -10پیگیری برگزاری نمایشگاه کتاب در محیط دانشکده ها توسط ناشران
 -11پیشنهاد و درخواست برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اعضا هیات علمی  ،دانشجویان و کارمندان
 -12پیگیری امور مربوط به نرم افزار کتابخانه ای
بخش فنی کتابخانه :
 -1آماده سازی دستی  500نسخه کتاب فارسی و  38نسخه کتاب التین منابع شامل ثبت ،مهر و تگ منابع
 -2ورود اطالعات  500نسخه کتاب فارسی و  38نسخه کتاب التین به نرم افزار کتابخانه
 -3تهیه گزارشهای درخواستی مربوط به  500جلد کتاب فارسی و  38جلد کتاب التین خریداری ،اهدایی،
وجینی کتابخانه
 -4کنترل و ورود 60جلد کتاب فارسی و  15جلد کتاب التین اهدایی (چک کردن ،ورود اطالعات و
فهرستنویس و آماده سازی)
 -5ویرایش و تصحیح  3470نسخه پایان نامه فارسی

 -6تهیه لیست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه جهت ورود به سایت کتابخانه (خرید نمایشگاه سال  94تا
) 96
 -7صحافی و ترمیم 30جلد کتاب فارسی و  10جلد کتاب التین مستعمل
بخش پایان نامه ها :
 -1ثبت و ورود  67نسخه پایان نامه فارسی و  9نسخه پایان نامه التین به نرم افزار کتابخانه
 -2تایید  80مورد پروپزال دانشجویان و ورود اطالعات آنها به نرم افزار کتابخانه
 -3ویرایش و تصحیح  1506پایان نامه فارسی و  11پایان نامه التین
 -4اسکن  173نسخه پایان نامه فارسی و التین ( صفحات عنوان  ،دفاع و چکیده )
 -5ورود  173نسخه پایان نامه فارسی و التین به سایت eprints
 -6پاسخگویی به  65نفر مراجعه کننده جهت مطالعه پایان نامه
میز امانت کتابخانه :
 -1امانت  ،بازگشت و تمدید  9410عنوان کتاب
 -2پیگیری  175مورد کتابهای امانتی دارای دیرکرد
 -3راهنمایی  78مورد مراجعین جهت عضویت در کتابخانه و تایید نهایی بعد از ثبت نام
 -4تسویه حساب  80مورد مراجعه کننده ی فارغ التحصیل
 -5راهنمایی و کمک به مراجعین جهت جستجوی کتابها در سیستم و قفسه های کتابخانه
 -6جمع آوری درخواستهای منابع مورد نیاز اساتید ،دانشجویان و کارکنان جهت خریداری کتب مورد نیاز از
نمایشگاه بین المللی تهران
 -7تطابق دادن درخواستها با سیستم کتابخانه جهت جلوگیری از خرید منابع تکراری
 -8چک کردن درخواستها ی مورد نیاز با قفسه های کتاب
 -9چیدن حدود  5000جلد کتاب در قفسه ها
 -10مرتب نمودن رده های کتاب به صورت روزانه
 -11وجین کتابهای ویرایش قدیمی

سمعی بصری کتابخانه مرکزی

 -1ورود  6نسخه سی دی فارسی
 -2ورود  11نسخه سی دی التین
 -3ویرایش  3نسخه سی دی التین
 -4ویرایش  629نسخه پایان نامه
بخش سفارشات کتابخانه مرکزی
 -1پیگیری دریافت اطالعات آماری کتابخانه مرکزی و کتابخانه های واحدهای اقماری دانشگاه و ورود
اطالعات به نرم افزار آماری فرابر
 -2پیگیری بودجه کتابخانه مرکزی و کتابخانه های واحدهای اقماری دانشگاه  :بودجه اختصاص یافته برای
سی و یک مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از طریق معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و دفتر
ریاست و وزارتخانه پرداخت شد.
 -3پیگیری امور مربوط به پایگاههای اطالعاتی مورد اشتراک دانشگاه
 -4تهیه مقاالت و کتب مورد نیاز مراجعین و اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی که جزو
منابع کنسرسیوم نمی باشند
 -5تعداد 436عنوان مقاله دانلود شده از منابع مشترک کنسرسیوم
 -6تعداد  100عنوان مقاالت خریداری شده
 -7تعداد  88عنوان فایل کتب خریداری شده
 -8پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی منابع و پایگاههای اطالعاتی مورد اشتراک دانشگاه:
الف) کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر ( Elsevierپایگاه های Mendeley, Scopus,
 )Science Direct, ClinicalKeyدر تاریخ چهارشنبه  26/2/97از ساعت  10صبح الی  13عصر در محل سایت
کتابخانه مرکزی واقع در دانشکده پزشکی با حضور بیش از  45نفر از اعضای هئیت علمی بالینی و پایه و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی با حضور نماینده ناشر برگزار گردید.
ب) کارگاه آموزشی نرم افزار پارس آذرخش

