
 

کتابخانه عملکرد واحد  

 شرق گيالن )لنگرود( پيراپزشـــكي - مامائی و پرستاري هایدانشکده 

 (99بهمن-99شهریوردوره )

  

 

 گردآوری و تنظيم

 واحد کتابخانه

 

1399 زمستان    
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 )سفارشات منابع( ی سازمجموهع بخش

 

 

 

منابع اعم از کتب  ینیازسنج بر اساس آموزشی یهاگروه نیاز مورد منابع عناوین فهرست تهیه -

 مقاطع مختلف. و از مدیران گروه و اساتید در رشته ها  1399درسال  فارسی و التین 

 

 

 (99زمستان-تابستان )خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه  فارسی و التین کتب -

 
 

 )عنوان(تعداد  منبع ردیف

 عنوان25 التینالکترونیکی کتب  1

 عنوان  7 کتب التین  2

 عنوان  37 کتب فارسی 3

 

 

 ارساال و با لیست نهایی  شده از طرف کتابخانه مرکزیارسال الکترونیکی و تطبیق کتب بررسی -
 منابع. و سازماندهی به جهت دیجیتال سازی دهیسازمان بخش به

 
 .های بعدی تا زمان تحویل منابعپیگیریاز کارگزار و  چاپی اعالم وصول و پیگیری کسری کتب -

 

 
 

 



 

 منابع سازماندهی بخش

 

نیمه در جامع کتابخانه افزارنرم نامه دریانپاشامل کتب فارسی و التین و  منابع اطالعات ورود  -
 1399سال دوم 

 
 

کااربران مخزن کتابخانه و استفاده  در و قرارگیری نامهیانپا سازماندهی کتب فارسی و التین و  -
 .ات علمی و دانشجویان مقاطع مختلفاعم از اعضای محترم هی

 

 

 تعداد نسخ منبع 
 105 کتب فارسی

 11 التینکتب 

 27 (فارسی و التین)الکترونیکی کتب 

 8 نامهپایان

 

 

 



 

 

 ()گردش منابع بخش امانت

 

 (1399 بهمن -1399 شهریور)دوره  (و استرداد منابعگردش منابع )امانت بخش کارکرد میزان  -

 

 
 

 

کااربران  یازموردن)حضوری و غیرحضوری(  ل )امانت و استرداد و تمدیدخدمات بخش امانت شام -
 )موضوعی( یاردهقفسات براساس نظم  یادورهو شلف خوانی 

 نظم رده حسببر سی دیعنوان  330فارسی و التین شامل  آموزشی ساماندهی بخش سی دی  -

 
 . خواهران و براداران مطالعه یهاسالن امور بر نظارت  -

 و تطبیق کتب امانتی شامل دیرکرد با قفسات موضاوعی افزارای از نرمگیری دورهگزارشانجام  -

 .هاگزارش بررسیو  به جهت اطمینان از حساب کاربران

 
دانشکده پرستتاری اطالع رسانی  یهاکانال بهاطالع رسانی در قالب اطالعیه های مختلف    -

 . ایام کروناشرایط خاص در خصوص امانت و بازگشت منابع امانتی در  پیراپزشکی –و مامایی 

 

شاش رشاته در  (99بهمان ورودی مهار و ) یدالورودشدگان جدپذیرفته تکمیل پروفایل عضویت -
د بالغ شارع و پیراپزشکی و دو رشته در مقط ماماییپرستاری ، های رشتهمقطع کارشناسی شامل 

 . کاربر 193 بر

 



 
 بررسای و یلالتحصفارغ دانشجویان اسامی دریافت ودانشکده  دبیرخانهو  سما واحد با ماهنگیه -

 رشاته ساه شاامل مرکازی کتابخاناه پورتاال از دانشجویان پرونده حسابتسویه به مربوط امور
تاری و علوم آزمایشاگاهی و در رشته های پرس 1398-99درسال  کارشناسی مقاطع در تحصیلی
 و دو رشته در مقطع ارشد. رادیولوژی

 

 
که با توجه به  "قرنطینه کتب برگشتی"ایجاد بخش مجزا در کتابخانه و قفسات مخصوص   -

مادت عودت منابع امانتی در قفسات مخصوص بر حسب تاریخ برگشت قارار میگیرناد و بعاد از 
نظام رده ای برگشات پس از اطمینان از سالمت منابع به قفسات مربوطه براساس  ته ()یک هف

 شد. داده خواهند

  



        یرسان طالعبخش  ا

 ذیل انجام پذیرفت: هایتیعالف طالع رسانیاوزه حدر  

 – گایالن شار  پیراپزشکی – مامایی و پرستاری دانشکده سنجیعلم عملکرد گزارش تهیه -

  لنگرود

 

ی باراباه شارایط  ایاام کروناا  هوبالگ کتابخانه با توجا یمحتواو غنی کردن بروز رسانی  -

 در سطوح مختلف. آموزش به کاربران کتابخانه

 

( در کاناال هاای 99بهمان 6-1) اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهراناطالع رسانی  -

 اطالع رسانی دانشکده به کاربران اعم از دانشجویان و اساتیدگرامی.

 

 به کاربران. کتابخانهمرتبط به حوزه منابع علمی و پژوهشی  هاییهاطالعارسال  -

 

آموزش آنالین نحوه تکمیل پروفایل عضویت در سامانه ثنا کتابخانه مرکزی دانشاگاه بارای  -

نحوه جستجوی منابع چااپی و ضاوابط اساتفاده از  و همچنین  اسکایپ در 99ورودی های مهر 

 کتابخانه های تابع دانشگاهمجموعه منابع 

 منباع ساامانه طریق از المللیبین ناشران کتب الکترونیکی کامل متن به دسترسی خبر تهیه -

 .آن رسانیاطالع و یاب

 .تر مجله دانشگاه برای داوری مقاالهمکاری با دفت -

 



  یسنج علم بخش          

 های ذیل انجام پذیرفت:تیعالف یسنجلمعوزه ح رد 

اعضاای  (ORCID, GS, RG, Publons) هااییلپروفا چاک در و همکاری مشارکت -
 .دو دانشکده علمی هیأت

 
 هیاأت اعضاای باه یسنجعلم سامانه با مرتبط هاییلپروفا جدید تحوالت و تغییرات با آشنایی -

 .گیت ریسرچ و Publons علمی

 
 استنادی های پایگاه از سنجی علم های شاخص استخراج نحوه)در قالب فیلم اموزشی(،  آموزش -

 .99علمی درسال  هیأت اعضای به

 
مطاابق  99علمی در ساال  هیأت اعضای  یسنجعلم پروفایل سامانهو اصالح بررسی اشکاالت  -

 دستوالعمل کمیته علم سنجی دانشگاه.

 
مجالت ماورد  در دانشکده دو علمیهیئت اعضای  مقاالت مجالت و ارائه گزارش نمایه رسیبر -

 ا.تقاض

 
 .آنها هاییهنما اعتبارسنجی و مجالت انتخاب درپاسخگویی به کاربران  -

 
 برای امور علم سنجی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده آنالین در اسکایپ جلساتبرگزاری  -

- nutI5https://join.skype.com/dbDtbCq 
 

استفاده از امکانات جدید سامانه علم سنجی )شیوه ثبت و دریافات گازارش سارقت ترویج نحوه  -
 علمی برای مقاالت انگلیسی(

 
 ( Semantic Scholar & Microsoft Academic) جدید یهالیپروفا بررسی -

 دو دانشکده یعلم أتیه یاعضا
 

https://join.skype.com/dbDtbCq5nutI


 

 بخش وب سایت

 

 

 یهاکتابخانه ارتقای و ارزشیابی برنامه)سایت کتابخانه دانشکده لیست ارزیابی وبچکتکمیل  -

 .99 زمستان - تابستان یهادوره کشور( پزشکی علوم یهادانشگاه

 

 
دو  یتساوب واحد کتابخانه در یتساوب موردنیاز محتواها و اطالعات تهیه و تکمیل و بارگزاری -

 .دانشکده
 

 =11874http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid :لینک پورتال

                 

یت دو دانشکده در پورتال ساوبیت واحد کتابخانه در ساوبتهیه و تکمیل اخبار  بارگزاری و -

 .(99زمستان  - تابستان دوره های ) کتابخانه

 
 

 .99 سالبررسی و اصالحات اشکاالت وب سایت دو دانشکده در  -

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid=11874


  بخش آموزش

مناابع  جستجوی نحوه و ثنا کتابخانه افزارنرم با آشنایی آموزشی مختلفی از قبیل هایکارگاه تاکنون دانشکده کتابخانه
اعضای هیات علمی و دانشجویان( )کاربران در سطوح مختلف  نیاز بنا به نویسی و ...رااطالعاتی و روش تحقیق و مقاله

. اما بدلیل همه گیری ویروس کرونا و عدم حضاور دانشاجویان برگازاری کارگااه است نمودهبرگزار تاکنون  96از سال
است و برگزاری و تادریس کارگااه در ساطم کمیتاه تحقیقاات  پذیرفتهانجام ن 99تابخانه در سال توسط کارشناسان ک

الش کمیته تحقیقات دانشجویان مستعد و پرت به  جویی در سطم دانشکده و دانشگاه با راهنمایی کارشناسان واحددانش
 .واگذار شد

 

  (1399) سطح کشوردر کتابداران سازی توانمندی جهت در برگزارشده هایارگاهکهمایش و شرکت در 

برگزاری تاریخ  
 

 عنوان کارگاه برگزار کننده

1399/ 60 کاشان و بیرجنددانشگاه علوم پزشکی  19/  وبینار جستجوی شواهد بالینی در پابمد  

1399/ 60 / 62 بیرجند دانشگاه علوم پزشکی   وبینار پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها  

1399/ 80 /28 
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی 

   وزارت بهداشت
 وبینار مراسم و بزرگداشت روز کتابدار  

بیرجند دانشگاه علوم پزشکی 1399/09/1  
های پزشکی در بحرانهمایش مجازی نقش کتابخانه  

 

بیرجند دانشگاه علوم پزشکی 1399/09/18  
های پزشکی در بحرانهمایش مجازی نقش کتابخانه  

(کتابداران با محوریت بحران ی تجربیات، ایده ها)  

ایالم دانشگاه علوم پزشکی 1399/09/24 دکترکبیری  جناب آقای سامانه نوپا/  آشنایی باوبینار   

گیالن دانشگاه علوم پزشکی 9./1399/10  وبینار اخال  در پژوهش  

شاهرود دانشگاه علوم پزشکی 1399/10/20 دکترکبیری  جناب آقای وبینارآشنایی با سامانه نوپا/    

 اصول مالکیت معنوی در انتشار داده های  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1399/10/23

بیرجند دانشگاه علوم پزشکی 1399/10/23  
سازی و اشتراک داده های  هذخیروبینار استاندارسازی ، 

 Mendeleyپژوهشی با پلت فرم 

گیالن دانشگاه علوم پزشکی 1399/10/24  وبینارانتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله 

https://diglib.bpums.ac.ir/Fa/Announce-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-4428.htm
https://diglib.bpums.ac.ir/Fa/Announce-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-4428.htm


 

 

 پرتال کتابخانه مرکزی به آدرس

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search/ 

 رسانی در هرزمانی و مکانیهای اطالعاتی اشتراکی و اطالعامکان جستجوی منابع کتابخانه، عضویت، جستجو در پایگاه

 

 

گیالن به آدرس پزشکی علوم دانشگاه دیجیتال کتابخانه  

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

 اطالعاتی جامعه برای آزاد دسترسی با منابع سایر و بهداشت وزارت مشترک الکترونیکی العاتیاط منابع به دسترسی ارائه

 

 

 به آدرس (لنگرود) گیالن شرق دانشکده پرتال واحد کتابخانه
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