
 تعالی بسمه 

 بیمارستان شهید مدنی   ی  کتابخانه 98  نیمه دوم سال  گزارش اقدامات

 

 

  تهیه وتحویل کتب تخصصی بخش های اورژانس قلب و اطفال و همچنین درمانگاه تخصصی قلب واطفال

 جهت استفاده پرسنل به منظور دسترسی سریع در صورت نیاز 

 

  ن المللی کتاب در سیستم کتابخانه وورود شده از نمایشگاه بیثبت وآماده ساز ی کتاب جدید خریداری

 اطالعات کتب جدید در نرم افزار

 

 

 

  تسویه حساب جهت دانشجویان فارغ التحصیل 

 

  انجام کارهای روتین کتابخانه از جمله امانت کتاب ,عودت کتاب و سرچ مقاالت و کنترل سالن مطالعه 

 از نظر اخبار و محتوا بیمارستان  به روز رسانی وب سایت کتابخانه  

  بیمارستان خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی در وب سایت کتابخانه های جدید  تهیه و بارگزاری  فایل 

  با همکاری واحد  98اصالح وبروز رسانی وب سایت کتابخانه مطابق معیارهای ارزیابی سه ماهه سوم سال

IT )بیمارستان )پایش 

  

  ارسال کتاب اسنشیال text جهت استفاده اساتید گروه اطفال  درمانگاه اطفال  نلسون به 

 

  جستجو در سامانه منبع یاب آموزشی برگزاری کارگاه 

 

  تهیه وارسال منابع مورد نیاز گروه قلب واطفال در مقطع رزیدنتی وارسال آن به دانشکده پزشکی 

 

 

  پیگیری ودرخواست خرید صندلی جهت سالن مطالعه کتابخانه 

 98سال چهارم مطابق معیارهای ارزیابی سه ماهه  و به روز رسانی وب سایت کتابخانه  بیمارستان  اصالح 

 )پایش(بیمارستان با همکاری واحد آی تی 

  ارسال مطالب به روز شده واخبار جدید بهit  بیمارستان جهت بار گزاری در وب سایت کتابخانه 



  شرکت در کارگاههای آموزشی ویژه کتابداران 

  پیگیری وتماس با کتابخانه دانشکده پزشکی جهت امانت بین کتابخانه ای 

 گزاری کارگاه آموزش کتابخانه دیجیتال بر 

  ارائه خدمات کتابخانه به مراجعین 

 و اطفال روه قلب جهت تهیه منابع مورد نیاز دستیاری قلب نیاز سنجی از اساتید ودانشجویان گ 

  درخواست وپیگیری خرید دو دستگاه کامپیوتر جهتIT  کتابخانه 

 تهیه پیش فاکتور از ناشرین جهت خرید  99 سال کتاب تهران  پیگیری مقدمات شرکت در نمایشگاه

 کتاب 

  تهیه لیست کتب مورد نیاز کتابخانه 

 کتاب  از ناشرین تهیه پیش فاکتور خرید 

  پیگیری بودجه تخصیص داده شده از طرف دانشگاه جهت تجهیز کتابخانه که متاسفانه بدلیل مشکالت

 شیوع کرونا فعال انجام نشده 

  اطالع رسانی تغیر ساعت کار کتابخانه )به علت شیوع کرونا(به مراجعین 

  دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم تحقیقات به خاطر کسب امتیاز کامل در طرح پایش  وزارت خانه  ای

 کتابخانه 

 

 

. 


