
  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

  دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت

  کتابخانهکتابخانه

  

  

  9999گزارش عملکرد سال گزارش عملکرد سال 

  

  

  

  

  تهیه و تنظیم:تهیه و تنظیم:

  کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتکتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

  

  



  

اولین کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی اولین کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی   مقدمه: کتابخانه دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت ، به عنوانمقدمه: کتابخانه دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت ، به عنوان

در اینجا اهم فعالیتهای در اینجا اهم فعالیتهای . . می پردازدمی پردازددانشکده به انجام وظیفه دانشکده به انجام وظیفه هشی، آموزشی هشی، آموزشی گیالن، در راستای تحقق اهداف پژوگیالن، در راستای تحقق اهداف پژو

  براساس ساختار تشکیالتی به شرح زیر خالصه می گردد:براساس ساختار تشکیالتی به شرح زیر خالصه می گردد:    9999این کتابخانه در سال این کتابخانه در سال 

  

  خدمات فنی:خدمات فنی:  ..11

   :دی و آماده سازیدی و آماده سازی، خرید، فهرستنویسی، رده بن، خرید، فهرستنویسی، رده بنسفارشسفارشکتب: کتب  

  کتب التین اهداییکتب التین اهدایی  کتب التین خریداریکتب التین خریداری  کتاب فارسی اهداییکتاب فارسی اهدایی  کتاب فارسی خریداریکتاب فارسی خریداری  سالسال

  نسخهنسخه  عنوانعنوان  نسخهنسخه  عنوانعنوان  نسخهنسخه  عنوانعنوان  نسخهنسخه  عنوانعنوان  99939939

9999  502502  99  9999  9955  5959  00  00  

  

  نشریات، پایان نامه ، لوح فشردهنشریات، پایان نامه ، لوح فشرده  

  پایان نامهپایان نامه  التینالتینلوح فشرده لوح فشرده   لوح فشرده فارسیلوح فشرده فارسی  نشریات التیننشریات التین  نشریات  فارسینشریات  فارسی  سالسال

99939939  

  

  نسخهنسخه  عنوانعنوان  عنوان             نسخهعنوان             نسخه    نسخهنسخه  عنوانعنوان  نسخهنسخه  عنوانعنوان  نسخهنسخه  عنوانعنوان

00  00  00  00  99  55    5050                              5050    3939  3939  

  

  

  

  



  خدمات عمومی:خدمات عمومی:  ..22

  نفر در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیالننفر در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  900900ثبت نام وعضویت : ثبت نام وعضویت : 

  کتب فارسیکتب فارسی  امانتامانت  

  تحویل موقت بازگشتیتحویل موقت بازگشتی  تحویل موقت جاریتحویل موقت جاری  رزرورزرو  بازگشتبازگشت  کل امانتکل امانت  ت جاریت جاریامانامان  کتابخانهکتابخانه

دانشکده پرستاری و مامایی شهید دانشکده پرستاری و مامایی شهید 

  بهشتی رشتبهشتی رشت
911911  91909190  99999999  00  11  901901  

  

  امانت کتب التینامانت کتب التین  

  تحویل موقت بازگشتیتحویل موقت بازگشتی  تحویل موقت جاریتحویل موقت جاری  رزرورزرو  بازگشتبازگشت  کل امانتکل امانت  امانت جاریامانت جاری  کتابخانهکتابخانه

دانشکده پرستاری و مامایی شهید دانشکده پرستاری و مامایی شهید 

  بهشتی رشتبهشتی رشت
11  9191  902902  99  00  5599  

  

  بخش اینترنت:بخش اینترنت:

  پرینتهاپرینتها

  برگبرگ  3232

  

  

  



گذشته  از فعالیتهای که در جداول فوق به صورت آمار وارقام ارائه شد خدماتی به شرح زیر در گذشته  از فعالیتهای که در جداول فوق به صورت آمار وارقام ارائه شد خدماتی به شرح زیر در     سخن پایانی:سخن پایانی:

  ::می باشدمی باشده مهمترین عملکردهای کتابخانه دانشکده  ه مهمترین عملکردهای کتابخانه دانشکده  ررزمزم

  در بخش امانت و مخزن برای انتخاب و یافتن  کتابدر بخش امانت و مخزن برای انتخاب و یافتن  کتاب  راهنمایی کاربرانراهنمایی کاربران..  

   و جستجوی اطالعات مقاالت آنالین و غیر آنالینو جستجوی اطالعات مقاالت آنالین و غیر آنالین  بررسی متون بررسی متون پژوهشگران دانشکده برای پژوهشگران دانشکده برای راهنمایی راهنمایی..  

  بررسی اعتبار مجالت برای مقاالت پذیرش شده دانشجویان تحصیالت تکمیلیبررسی اعتبار مجالت برای مقاالت پذیرش شده دانشجویان تحصیالت تکمیلی..  

  هاها  ویرایش وداوری رفرنسها و کلید واژه های پروپوزالویرایش وداوری رفرنسها و کلید واژه های پروپوزال..  

  ها و کلید واژه های پایان نامه ها قبل از پیش دفاعها و کلید واژه های پایان نامه ها قبل از پیش دفاع  یرایش و رفرنسیرایش و رفرنسوو..  

  ها و کلید واژه های پایان نامه ها پس از دفاع نهاییها و کلید واژه های پایان نامه ها پس از دفاع نهایی  رفرنسرفرنس  اصالحاصالح  ویرایش وویرایش و..  

  نامه ها با مش.نامه ها با مش.  ننمستند سازی کلید واژه های پایامستند سازی کلید واژه های پایا  

  .تایید ساختار پایان نامه ها بر اساس فرمت دانشگاه.تایید ساختار پایان نامه ها بر اساس فرمت دانشگاه  

  ها برای کمیته ارتقای اعضای محترم هیئت علمی دانشکدهها برای کمیته ارتقای اعضای محترم هیئت علمی دانشکدهاعتبار آناعتبار آن  بررسی مقاالت  وبررسی مقاالت  و..  

  همکاری جهت دریافت آی دی ها همکاری جهت دریافت آی دی ها اهنگی برنامه های علمی سنجی، رصد فعالیتهای علمی و نیز  اهنگی برنامه های علمی سنجی، رصد فعالیتهای علمی و نیز  ممهه

  در سامانه علم سنجی.در سامانه علم سنجی.

  های مربوط به معرفی پایگاه ها ی اطالعاتی.های مربوط به معرفی پایگاه ها ی اطالعاتی.  برگزاری کارگاهبرگزاری کارگاه  

  نناسکن صفحات برخی از کتب  جهت اساتید و دانشجویااسکن صفحات برخی از کتب  جهت اساتید و دانشجویا..  



  ها در بخش اینترنت کتابخانهها در بخش اینترنت کتابخانه  هماهنگی جهت برگزاری کارگاههماهنگی جهت برگزاری کارگاه..  

  و غیرهو غیره  

پژوهشی و آموزشی پژوهشی و آموزشی   هشتی رشت در راستای تحقق  اهدافهشتی رشت در راستای تحقق  اهدافکتابخانه دانشکده پرستاری ومامایی شهید بکتابخانه دانشکده پرستاری ومامایی شهید ب

دانشکده آماده دریافت نظرات سازنده پژوهشگران و کاربران محترم جهت ارتقای کیفیت  خدمات خود  می دانشکده آماده دریافت نظرات سازنده پژوهشگران و کاربران محترم جهت ارتقای کیفیت  خدمات خود  می 

  باشد.باشد.

  


