
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیالن

 دانشکده بهداشت رشت 

 

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه 

 دانشکده بهداشت

1397سال   
 

 

 

تنظیم : فاطمه شهبازپور   

 



 

به شرح ذیل می باشد: 97گزارش عملکرد کتابخانه در بخش های مختلف سال   

 

 مجموعه سازی 

دانشکده   و بهداشت حرفه ای( آموزش بهداشت )بهداشت محیط،  ارسال نامه کتبی به مدیران گروه -1

97برای خرید در نمایشگاه کتاب سال    بهداشت جهت تهیه لیست کتابهای تخصصی رشته های بهداشت   

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خرید از سی و یکمین دوره  -2  

آموزش  کتب فارسی رشته های مرتبط به بهداشت اعم از محیط،   نسخه از 96و   عنوان 26خرید -3

و حرفه ای  بهداشت   

توسط خانم دکتر پریسا کسمایی    عنوان   23  والتین  نسخه   81-عنوان 46به تعداد  خرید کتاب فارسی -4

 جهت غنی سازی منابع رشته آموزش بهداشت 

دکتر روحانی و دانشجویان  -وزیکتاب فارسی توسط مهندس نور  نسخه23-عنوان   18اهداء -5  

 

 سرویس امانت

( 12/97/ 29تا تاریخ    01/01/97آمار کار کرد میز امانت بهداشت )از تاریخ    

 

تعداد امانت   تعداد کل امانت  تعداد بازگشت  تعداد کل رزرو 
 جاری

 ردیف  نام مدرک 

 1 کتابهای فارسی  7 2242 2239 0
 2 کتابهای التین  0 31 32 0

 

 



 

فعالیتسایر   

در بخش امانت قرار  97ثبت، فهرست نویسی و آماده سازی کتب خریداری شده در سال 

 گرفت. 

ثبت، فهرست نویسی و آماده سازی کتاب های فارسی و التین که توسط دکتر کسمایی   --

 خریداری شده بود. 

ارتباط با ناشران بهداشت و کتابداران محترم کتابخانه مرکزی  -  

دانشجویان، کارکنان، اعضاء هیات علمی جدیدالورود دانشکده در کتابخانه. عضویت جدید  -  

تابخانه. سایت کو  هیات علمی از طریق شبکه اجتماعی انتشار اخبار کتابخانه به -  

دریافت شناسه گر استاندارد بین المللی کتابخانه)شابکا(  -  

به روزرسانی آنها   درج اخبارومحتویات مربوط به کتابخانه در صفحه وب کتابخانه و  -  

تهیه و تنظیم لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب و بارگذاری آن در صفحه وب   -

 کتابخانه 

راه اندازی ایستگاه اهدای کتاب  -  

شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات دوره ای برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی و   -

 پایگاه عرضه اطالعات 

ها   ثبت پایان نامه -  

شرکت در امتحانات دانشجویان بعنوان ممتهن)همکاری با واحد آموزش(  -  

راهنمایی کاربران در بخش امانت و مخزن برای انتخاب و یافتن کتاب مورد نظرشان. -  

اسکن صفحه اول پایان نامه های آموزش بهداشت به درخواست دکتر کسمایی.  -  

 و غیره ....... 

 



 


