عملکرد واحد IT

 -1ارتقاء و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کتابخانه مرکزی
 -2افزایش ایستگاههای کاری در پایگاه عرضه اطالعات
-3خرید سیستم های جدید و جایگزینی با سیستم های فرسوده
-4به روزرسانی نرم افزار پارس آذرخش و پورتال پارس آذرخش
-5گسترش دسترسی به پایگاههای اطالعاتی کنسرسیوم وزارت بهداشت
-6ایجاد پمفلت سامانه منبع یاب جهت کتابخانه مرکزی و کلیه مراکز
-7تهیه کلیپ ریموت اکسس جهت پایگاه کلینیکال کی
-8تهیه فیلم آموزشی استفاده از پایگاه های الزویر
 -9تغییر و ایجاد زیر پورتال کتابخانه مرکزی
 -1۰ایجاد زیرپورتال کتابخانه دیجیتال
-11ایجاد زیر پورتال جهت کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
 -12ایجاد زیر پورتال جهت واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
-13سفارش مقاالتی که از طریق پایگاه ها قابل دسترس نمی باشند
-14گسترش پورتال حنان و تهیه کتب جدید رفرانس های رشته های مختلف
-15تهیه نشریات مورد سفارش گروه ها از طریق پورتال حنان

عملکرد واحد فهرستنویسی

 -1فهرستنویسی بنیادی و غیر بنیادی  35۰عنوان کتاب فارسی و التین
 -2بازیابی و تصحیح اطالعات  14۰عنوان کتاب خسارتی
 -3فهرستنویسی بنیادی  8۰عنوان کتاب خسارتی
 -4ورود اطالعات کتابهای فوق به نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه
 -5چک و بررسی کتابهای وارد شده به نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه
 -6پرینت عطف و بارکدکتابها
 -7چک و بررسی عطف و بارکدکتابها
 -8تصحیح اطالعات نرم افزار پارس آذرخش همزمان در حین کار فهرستنویسی مواد
-9تصحیح رکورد و مدرک های تکراری کتب فارسی و التین
-1۰راهنمایی مراجعین جهت آموزش در زمینه فهرستنویسی کتب التین و فارسی

عملکرد واحد آموزش در نیمه اول سال 97

تعداد شرکت

ردیف

تاریخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعیت

1

97/2/1۰

جستجوی منابع الکترونیکی

2

97/2/24

جستجوی منابع الکترونیکی

برگزار شد

6

3

97/2/31

جستجوی منابع الکترونیکی

برگزار شد

21

4

97/4/3۰

مدیریت اطالعات علمی اند نوت

تحصیالت تکمیلی پرستاری
و مامایی ورودی 96
تحصیالت تکمیلی پزشکی
و داروسازی ورودی 96
تحصیالت تکمیلی بهداشت
و تغذیه ورودی 96
کتابداران و کارشناسان

برگزار شد

6

برگزار شد

31

5

97/5/9

سامانه های نظام نوپا (دانشکده

اعضاء هیات علمی

داروسازی)

برگزار شد

کنندگان

7

برگزار شد

135

6

97/5/22صبح

کلینکال کی ،اسکوپوس و مندلی

7

 97/5/22بعد از ظهر

کلینکال کی ،اسکوپوس ،ساینس دایرکت

اعضاء هیات علمی بالینی و
دستیاران
کتابداران و کارشناسان

31

برگزار شد

8

 97/5/23صبح

اسکوپوس ،ساینس دایرکت و مندلی

اعضاء هیات علمی پایه

برگزار شد

62

9

 97/5/23بعد از ظهر

مدیریت اطالعات علمی مندلی

کتابداران و کارشناسان

برگزار شد

33

عملکرد واحد نشریات و مرجع
 -1فراخوان مدیران گروه های آموزشی جهت سفارش نشریات سال  2۰19میالدی
 -2چک و بررسی نشریات در کتابخانه دیجیتال حنان
 -3پی گیری کسری نشریات در هر ماه در کتابخانه دیجیتال حنان
 -4چک اطالعات پایان نامه ها و بارگذاری  5۰4عنوان سی دی پایان نامه در پورتال کتابخانه
 -5افزایش تعداد  5۰عنوان کتاب مرجع چاپی
 -6افزایش تعداد  15۰عنوان مرجع الکترونیکی
 -7وجین  4۰عنوان کتاب

عملکرد واحد امانت
 -1شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 -2شرکت در نمایشگاه کتاب تخصصی علمی و کاربردی
 -3وجین بیش از  5۰۰۰نسخه کتاب قدیمی

گزارش عملکرد پایگاه عرضه اطالعات در سال 97

 .1ایجاد  3۰ایستگاری کاری در بخش پایگاه عرضه اطالعات
.2خرید  7دستگاه کامپیوترجدید جهت استفاده هیأت علمی و پژوهشگران
 .3ثبت نام اعضای هیأت علمی جهت Remote access clinicalkey,scopus
.4بروز رسانی مستمر سیستم های پایگاه عرضه اطالعات
 .5تهیه بروشور و راهنمای استفاده از پایگاه های اطالعاتی
.6نظارت بر استفاده صحیح مراجعین از امکانات پایگاه عرضه اطالعات
.7پیگیری جهت رفع عیوب سخت افزاری دستگاههای بخش
 .8راهنمای مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک
.9هماهنگی جهت استفاده مراجعین بیش از 1۰۰نفر در روز
.11گزارش دوره ای استفاده از پرینتر

