
گزارش عملکرد کتابخانه 
ر بیمارستان دکتر گنجویان د

1400سال 



:تامین منابع
رد از تمام اعضای هیات علمی و مراجعان جهت تامین منابع مونیازسنجی -

نیاز
و دانشجویان خریداری مورد نیاز اعضای هیات علمی، کارکنان منابع -

.گردید
ن کتب را در تامین منابع حداکثر تالش برای افزایش تعداد عناویکتابخانه -

.داشته است
کتابهای : و گروه اطفالNICUخرید کتاب مختص گروه داخلی، بخش -

خریداری شده، جهت نگهداری در بخش، تحویل مسئول بخش های 
.مربوطه گردید



گزارش منابع خریداری شده برای کتابخانه 
1400بیمارستان دکتر گنجویان در سال 

تعداد نسخهتعداد عنوانموضوعردیف

2746کتاب التین1

156516کتاب فارسی2

183562مجموع منابع



گروه گزارش منابع خریداری شده برای 
1400سال داخلی در 

تعداد نسخهتعداد عنوانموضوعردیف

1021کتاب التین1

2237کتاب فارسی2

3258مجموع منابع



برای گروه گزارش منابع خریداری شده 
1400در سال اطفال 

تعداد نسخهتعداد عنوانموضوعردیف

26کتاب التین1



بخش گزارش منابع خریداری شده برای 
NICU 1400در سال بیمارستان

تعداد نسخهتعداد عنوانموضوعردیف

514کتاب التین1



:شدهخریداریمنابعسازیآماده
نرمسیستمدرشدهخریداریکتابهایاطالعاتکردنوارد-

کتابثبتمخصوصدفتروکتابخانهافزاری
باندنچسانتهادروبارکدولیبلتهیهوکتابهااینبندیرده-

کتابهابهآنها

کردن کتاب ها و قرار دادن آنها بر اساس رده در قفسه مهر -
مربوطههای 

ر نرم بارگذاری عکس جلد کتابها و نسخه دیجیتال کتابها د-
افزار جامع کتابخانه



اههای های مربوط به دسترسی به انواع پایگاطالع رسانی انجام -
اطالعاتی 

های الزم به ذکر است که دسترسی اعضای هیئت علمی به پایگاه
دانشگاه فراهم گردیده ITاز VPNاطالعاتی در منزل از طریق گرفتن 

.است و اطالع رسانی از طریق کتابخانه صورت پذیرفته است

مربوط به استفاده از پایگاه های فایل های آموزشی تهیه -
ز وب اطالعاتی در راستای بهبود سواد اطالعاتی کاربران، این فایل ها ا

قابل WWW.diglib.dums.ac.irسایت کتابخانه دیجیتال به آدرس 
.دسترس هستند

http://www.diglib.dums.ac.ir/


های مربوط به خدمات کتابخانه، دسترسی و نحوه اطالع رسانی انجام -
ه از طریق کانال اطالع رسانی کتابخان... استفاده از پایگاههای اطالعاتی و 

الع به واحد بیمارستان در شبکه اجتماعی بله، نصب اطالعیه در برد کتابخانه و اط
بیمارستان جهت اطالع رسانی به اعضای محترم هیئت علمی و آموزش 

دانشجویان
به روز رسانی برد کتابخانه-
پیگیری های الزم جهت رفع نواقص تجهیزات کتابخانه-
پیگیری دیرکرد کتب از طریق ارسال پیامک به اعضا-



آموزشی در راستای افزایش میزان استفاده ازبرگزاری کارگاه های -
پایگاه های اطالعاتی و برنامه عملیاتی

مداوم وب سایت کتابخانه بیمارستانروزآمد سازی-
از ( تیناکثرا ال)دسترسی اعضای کتابخانه به نسخه دیجیتال کتب -

طریق نرم افزار جامع کتابخانه
معرفی نرم افزار جامع کتابخانه و سامانه های نوپا و منبع یاب در برد -

کتابخانه
فایل راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه و اطالع رسانی های تهیه -

کتابخانهمربوط به نرم افزار در برد 
خدمات هدف بهبود تکمیل فرم نظر سنجی کتابخانه توسط مراجعان با -

کتابخانه



درخواست و پیگیری جهت ارتقای سیستم های کتابخانه-

کتابخانهنیرو جهت شیفت عصر و شب تامین -

شب12ساعت کاری کتابخانه تا افزایش -




