
79گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز آموزش درمانی بیمارستان امیرالمومنین)ع( سال   

 امانت و تحوبل منابع کتابخانه بصورت آنالین

 به روز رسانی صفخه وبالگ کتابخانه

المللی کتاب به کمک تهیه  و تنظیم فهرست عناوین منابع مورد نیاز گروههای آموزشی و دانشجویان جهت خرید در نمایشگاه بین 
 اساتید محترم و دستیاران گروه های چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی.

 فهرست نویسی و رده بندی منابع

 ورود اطالعات منابع در نرم افزار جامع کتابخانه

 آماده سازی منابع و ارسال به مخزن کتابخانه 

، ورود  79نسخه کتب التین  خریداری شده در سال 31ارسی و نسخه کتب ف 31ثبت و فهرست نویسی و سازماندهی و آماده سازی 
 اطالعات آن در نرم افزار کتابخانه ثنا.

 انتشار خبرهای جدید در راستای اهداف کتابخانه .

 تهیه بروشور برای واحد کتابخانه.

 معرفی کتابهای جدید در حوزه چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی و پرستاری.

الزم به دانشجویان برای جستجو و بازیابی کتاب و مقاالت  مورد نیاز شان.ارائه راهنمایی های   

79 المللی کتاب اردیبهشت سالبین خرید از نمایشگاه   

تعداد  تعداد نسخه
 عنوان

 ردیف موضوع

 3 کتب فارسی 5 31
 1 کتب التین 33 31

 

 ورود منابع در نرم افزار کتابخانه امیرالمومنین)ع(

عنوان تعداد تعداد نسخه  ردیف عنوان منابع 
 3 کتب فارسی 5 31
31 
 
 

 1 کتب التین 33

 کارکرد میز امانت

 ردیف نام مدرک تعداد امانت
 3 کتب فارسی 391
 1 کتب التین 55

 

 

 

 



79 از ساله ماهه گذشت 7گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزش درمانی امیرالمومنین )ع(در   

 امنت و تحویل کتاب بصورت آنالین 

 به روز رسانی صفحه وب کتابخانه

دستیاران گروه تهیه و تنظیم لیست لیست کتابهای مورد نیاز برای خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به کمک اساتید محترم و 
 ههای چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی

ثبت کتاب ها در دفتر ثبت کتابخانه ، گذاشتن جیب و کارت کتاب و مهرزدن به آنها  

عنوان از نمایشگاه بین المللی تهران برای این مرکز  11نسخه کتب التین که دارای  17عنوان  کتاب فارسی و  31نسخه کتاب که11
همه این منابع فهرست نویسی ، رده بندی ، آماده سازی شده و در چرخه امانت کتابخانه قرار گرفته  است .خریداری گردید که   

 انتشار خبرهای جدید در سایت کتابخانه در راستای اهداف کتابخانه

 تهیه برشورهای آموزشی برای کتابخانه

 تهیه راهنما های آموزشی برای کتابخانه 

نه به روز رسانی وبالگ کتابخا  

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار کتابخانه و نحوی جستجوی منابع

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطالعاتی کیلینکات کی

 معرفی کتابهای جدید در حوزه بیماریهای گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی و پرستاری

جستجو و بازیابی کتاب و مقاالت مورد نیازشلن .ارائه راهنمایی های الزم به دانشجویان برای   
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