
 1399عملکرد آموزشی حوزه مدیریت اطالع رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی سال 

تعداد شرکت  گروه هدف عنوان کارگاه  ساعت تاریخ ردیف

 کنندگان

نفر  ساعت

 ساعت 

  18 3 6 اعضای هیات علمی–دانشجویان  Ovid-Embase پایگاه های اطالعاتی 12-9 21/2/99  .1

 96 3 32 اعضای هیات علمی–دانشجویان  نوپاسامانه های نظام  12-9 28/2/99  .2

  Cochrane Library-حنان دیجیتال کتابخانه 12-9 18/3/99  .3
 132 3 44 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 Reaxysپایگاه دارویی  12-10 24/3/99  .4
 42 2 21 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 198 3 66 اعضای هیات علمی–دانشجویان  جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی 12-9 25/3/99  .5

 261 3 87 اعضای هیات علمی–دانشجویان   Science direct- Proquest-John Wileyپایگاه های اطالعاتی 12-9 1/4/99  .6

 243 3 81 اعضای هیات علمی–دانشجویان  Scopus-Web of scienceپایگاه اطالعاتی استنادی  12-9 8/4/99  .7

 120 2 60 اعضای هیات علمی–دانشجویان  نکات کاربردی در انتشار مقاالت علمی 12-10 10/4/99  .8

 چگونه مقاله مروری بخوانیم  12-9 17-9/4/99  .9

 دکتر فرید نجفی(–)دکتر پیام کبیری 

 210 6 35 کتابداران و کارشناسان معاونت پژوهشی

 1800 300 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 106 2 53 اعضای هیات علمی–دانشجویان  Reaxysپایگاه دارویی  12-10 22/4/99  .10

 210 3 70 اعضای هیات علمی–دانشجویان  توسط فرایدا scopusپایگاه اطالعای  12-10 25/4/99  .11

 Clinical key-Up to dateپایگاه های اطالعاتی  بالینی   12-9 29/4/99  .12
 111 3 37 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

  Science direct- Proquest-John Wileyپایگاه های اطالعاتی 12-9 4/5/99  .13
 78 3 26 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 170 2 85 اعضای هیات علمی–دانشجویان  مندلی )فرایدا( 13-11 5/5/99  .14

 Ovid-Embase پایگاه های اطالعاتی 12-9 11/5/99  .15
 120 3 40 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 180 3 60 اعضای هیات علمی–دانشجویان  سامانه های نظام نوپا 12-9 19/5/99  .16

 48 3 28 اعضای هیات علمی–دانشجویان  پایگاه های اطالعاتی فارسی منبع یاب 12-10 25/5/99  .17

 111 3 37 اعضای هیات علمی–دانشجویان  جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی 12-9 15/6/99  .18

 سنجیعلم  14-12 24/6/99  .19
 94 2 47 اعضای هیات علمی

 336 6 56 کتابداران و کارشناسان معاونت پژوهشی های اطالعاتیبازیابی اطالعات نشریات علمی در پایگاه 13-9 30/6/99  .20

 Pubmed-کتابخانه دیجیتال حنان 12-9 6/7/99  .21
 153 3 51 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 156 3 52 اعضای هیات علمی–دانشجویان  Scopus-Web of scienceپایگاه اطالعاتی استنادی  12-9 13/7/99  .22

 End noteرفرنس نویسی  10:30-8:30  9-16/7/99  .23
 192 4 48 کتابداران و کارشناسان معاونت پژوهشی

 Clinical key-Up to dateپایگاه های اطالعاتی بالینی  12-9 19/7/99  .24
 87 3 29 هیات علمیاعضای –دانشجویان 

 81 3 27 اعضای هیات علمی–دانشجویان   Science direct- Proquest-John Wileyپایگاه های اطالعاتی 12-9 27/7/99  .25

 Reaxysپایگاه دارویی  12-10 11/8/99  .26
 66 2 33 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 264 6 44 معاونت پژوهشی کتابداران و کارشناسان پزشکی مبتنی بر شواهد 12-9 17-18/8/99  .27

 148 2 74 اعضای هیات علمی–دانشجویان  علم سنجی 14-12 19/8/99  .28

 Ovid-Embase پایگاه های اطالعاتی 12-9 25/8/99  .29
 44 2 22 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 162 3 54 اعضای هیات علمی–دانشجویان  سامانه های نظام نوپا 12-9 2/9/99  .30

 330 3 110 اعضای هیات علمی–دانشجویان  جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی 12-9 16/9/99  .31

 177 3 59 اعضای هیات علمی–دانشجویان   Science direct- Proquest-John Wileyپایگاه های اطالعاتی 12-9 23/9/99  .32

 156 3 52 پژوهشیکتابداران و کارشناسان معاونت  ثبت اطالعات و گزارش دهی موثر 12-9 29/9/99  .33

 105 3 35 کتابداران و کارشناسان معاونت پژوهشی ترجمان دانش  12-9 30/9/99  .34

 189 3 63 اعضای هیات علمی–دانشجویان  Scopus-Web of scienceپایگاه اطالعاتی استنادی  12-9 14/10/99  .35

 135 3 45 معاونت پژوهشی کتابداران و کارشناسان شاخص ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت 12-9 15/10/99  .36

 123 3 41 کتابداران و کارشناسان معاونت پژوهشی آماده سازی و بارگذاری اسناد و محتوای الکترونیکی ... 12-9 20/10/99  .37

 Clinical key-Up to dateپایگاه های اطالعاتی بالینی  12-9 21/10/99  .38
 123 3 41 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 150 3 50 اعضای هیات علمی–دانشجویان  جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی 12-9 5/11/99  .39

 40 2 20 اعضای هیات علمی–دانشجویان  Reaxysپایگاه دارویی  12-10 11/11/99  .40

 چگونگی ایجاد و تکمیل پروفایل علم سنجی اعضاء هیات علمی 12-9 13/11/99  .41
 48  پژوهشی معاونت کارشناسان و کتابداران

3 
144 

 111 37 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 Ovid-Embase پایگاه های اطالعاتی 12-9 26/11/99  .42
 171 3 57 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 108 3 36 کتابداران و کارشناسان معاونت پژوهشی شاخص ها و سنجه های ارزیابی علم 12-9 2/12/99  .43

 279 3 93 اعضای هیات علمی–دانشجویان  های نظام نوپاسامانه 12-9 3/12/99  .44

 Pubmed-کتابخانه دیجیتال حنان 12-9 10/12/99  .45
 162 3 54 اعضای هیات علمی–دانشجویان 

 8540 136 2546 جمع کل  

 1773 40 440 کارگاه( 10جمع کل به تفکیک کارکنان ) 
 6767 176 2106 کارگاه( 35دانشجویان تحصیالت تکمیلی ) -جمع کل به تفکیک اعضای هیات علمی 



 

 

 IT عملکرد واحد 

 

 ارتقاء و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کتابخانه مرکزی .1

 افزایش ایستگاههای کاری در پایگاه عرضه اطالعات .2

 خرید سیستم های جدید و جایگزینی با سیستم های فرسوده .3

 به روزرسانی نرم افزار پارس آذرخش و پورتال پارس آذرخش .4

 گسترش دسترسی به پایگاههای اطالعاتی کنسرسیوم وزارت بهداشت .5

 ایجاد پمفلت سامانه منبع یاب جهت کتابخانه مرکزی و کلیه مراکز .6

 تهیه کلیپ ریموت اکسس جهت پایگاه کلینیکال کی .7

 تهیه فیلم آموزشی استفاده از پایگاه های الزویر .8

 ایجاد زیر پورتال کتابخانه مرکزی   .9

 کتابخانه دیجیتال ایجاد زیرپورتال .10

 یجاد زیر پورتال جهت کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانیا .11

 ایجاد زیر پورتال جهت واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .12

 ایجاد زیرپورتال جهت واحد مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز .13

 ایجاد زیرپورتال انگلیسی جهت کتابخانه مرکزی  .14

 زیرپورتال انگلیسی جهت کتابخانه دیجیتالایجاد  .15

 ایجاد زیرپورتال انگلیسی جهت مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز .16

 سفارش مقاالتی که از طریق پایگاه ها قابل دسترس نمی باشند .17

 گسترش پورتال حنان و تهیه کتب جدید رفرانس های رشته های مختلف .18

  تهیه نشریات مورد سفارش گروه ها از طریق پورتال حنان  .19

 ایجاد دسترسی جهت شرکت در وبینارهای مختلف .20

 ضبط و بارگذاری محتوای وبینارها .21

 خرید کتب الکترونیکی مورد درخواست گروه ها و بارگذاری در پورتال حنان .22

  science directو  reaxys-embase-clinicalkey-ovidایجاد دسترسی به پایگاه های  .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عملکرد واحد ترجمان دانش

 

 مستمر پیام های پژوهشی منتج از طرح های تحقیقاتی تسویه شده در سامتنه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتیورود  .1

 پیام 400تعداد کل اخبار وارد شده از انتهای سال:  .2

 پیام 400تعداد اخبار تایید شده:  .3

 نظراخبار وارد شده در کل کشوررتبه ششم از  .4

 رتبه پنجم از نظر اخبار تایید شده در کل کشور .5

 برگزاری کارگاه آموزشی نحوه نگارش صحیح پیام پژوهشی .6

 عمومی دانشگاه جهت قرارگیری اخبار منتخب سامانه بر روی سایت دانشگاه به صورت دوره ای  هماهنگی با روابط .7

 

  



 عملکرد واحد نشریات

 

 

 میالدی در سایت حنان 2020در سال  التینعنوان مجالت  47اشتراک  .1

 عنوان پایان نامه فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی در سایت کتابخانه 418ورود و بارگذاری  .2

 

  



 

 

فهرستنویسی واحدعملکرد   

 
 نسخه کتاب فارسی و التین بیمارستان معتضدی ، امام علی )ع(، امام خمینی)ره( 3200ثبت بیش از  .1

 عنوان کتاب فارسی و التین مراکز فوق 3200فهرستنویسی بنیادی   .2

 جلد کتاب اهدایی و خسارتی مرکزی 65فهرستنویسی بنیادی  .3

 ورود اطالعات کتابهای فوق به نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه .4

 چک و بررسی کتابهای وارد شده به نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه .5

 پرینت عطف و بارکدکتابها .6

 و بررسی عطف و بارکدکتابها چک .7

 تصحیح اطالعات نرم افزار پارس آذرخش همزمان در حین کار فهرستنویسی مواد )طی سال( .8

 

  



 عملکرد واحد علم سنجی و پایگاه عرضه اطالعات 

 

 .تهیه و اجرای گزارش سالیانه بر حسب شاخص های علم سنجی که در وب سایت علم سنجی نیز بارگذاری گردیده است1

 انهبروزرسانی مستمر سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه شامل ثبت نام و تکمیل پروفایل های علمی اعضای هیأت علمی جدید بصورت ماهی .2

 فرایند حذف و انتقال اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی .3

 رفع خطاهای خزشپاسخگویی مستمربه بازخوردهای اعضای هیأت علمی در ایمیل علم سنجی و  .4

 ورود اطالعات اعضای هیأت علمی به تفکیک هیأت علمی پژوهشی /آموزشی ، گروههای آموزشی ، بیمارستانهای آموزشی و مراکز تحقیقاتی .5

 .آموزش چهره به چهره یا تلفنی و فردی اعضای هیأت علمی جهت افزودن و ویرایش مقاالت در پروفایل علم سنجی6

 وانمند سازی اعضای هیأت علمی جهت ویرایش و مدیریت پروفایل علم سنجی .تشکیل کارگاههای ت7

 .تکمیل صددرصد پروفایل های تحقیقاتی تمامی اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی  8

 ماهه علم سنجی دروب سایت علم سنجی 6.تهیه مستندات و ارائه گزارش 9

 پژوهشگران جهت انتخاب پژوهشگر برتر استخراج امتیازات علم سنجی اعضای هیأت علمی و .10

 .استخراج امتیازات علم سنجی اعضای هیات علمی  واجد شرایط پزشک پژوهشگرهر سه ماه یکبار11

   ید علم سنج. معرفی رابطین دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و مراکز تحقیقاتی جهت ایجاد پل ارتباطی و تعامل بیشتر بین اعضای هیأت علمی و واح12

گاهها و اطالعیه  .تشکیل گروه واحد علم سنجی در شبکه اجتماعی به منظور تعامل بیشتر با آنها و  بخصوص پرسش و پاسخ و اطالع رسانی در خصوص برگزاری کار13

 های واحد علم سنجی

 ا اضافه نمودن بعضی مقاالت آنها به صورت دستی(ی Removeیا  Mergeجهت  )  Scopus.بررسی پروفایل تک تک اعضای هیات علمی سامانه علم سنجی  در 14

  بصورت ماهیانه، در صورت لزوم

  web of sciencesو ایمپکت  فکتور   cite score scopus.استخراج سالیانه  15

رمانی جهت تاکید اهمیت به برروز رسانی . ارسال نامه اطالع رسانی به اعضای هیأت علمی، هر چند وقت یکبار به تمامی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و آموزش د16

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و مشاهده پروفایلهای آنها و چک نمودن آن 

 یبرا تال،یجیبه آدرس کتابخانه د یمنابع علم یو جستجو نیآفال ن،یآنال کیالکترون یها گاهیبه پا یدسترس ،یکار یها ستگاهیعرضه اطالعات مجهز به ا گاهیپا .17

 کند. یکاربران را فراهم م

های اطالعاتی و نیز خدمات جانبی نظیر چاپ و کپی سی دی و در صورت لزوم راهنمایی در اختیار گذاشتن سیستم متصل به اینترنت جهت جستجوی مقاالت و پایگاه .18

 های اطالعاتی توسط مسئول واحدو آموزش نحوه جستجوی پایگاه

عرضه اطالعات و بروز رسانی نمودن آن و در صورت لزوم در خواست تعمیر برخی از دستگاه های مربوط به سیستم ها که اکثرا هم .چک کردن سیستم های پایگاه 19

 ، بصورت سالیانهقدیمی هستند و یا درخواست خرید برخی لوازم جانبی برای آن

  



  امانتعملکرد واحد 

 

 هزار نفر به بخش امانت، جهت امانت و عودت کتاب3ش از ی. مراجعه ب1

 نفر از مراجعین 2500. انجام کارهای تسویه حساب  بیش از 2

  نفر 227. انجام ثبت نام و عضویت  بیش از  3

 میلیون تومان 147کتب مورد نیاز مراکز تابعه به مبلغ  .  خرید4

 


