
 1400اول سال  هماه9خالصه عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز کوثر در 

 

 گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی: 

 تعداد کتاب های خریداری شده

 بیمارستان/ دانشکده کتاب فارسی کتاب التین کتب اهدایی

تعداد  تعداد نسخه تعداد عنوان تعداد نسخه

 عنوان

 تعداد عنوان تعداد نسخه

 بیمارستان کوثر 3 10 4 7 44 125

 

 : گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه 

تعداد تمدید 

 انجام شده

تعداد 

عنوان 

امانت بین 

کتابخانه ای 

پس داده 

 شده

تعداد عنوان 

امانت بین 

کتابخانه ای 

 گرفته شده

بیمارستان/  تعداد عنوان امانت تعداد نسخه امانت

 دانشکده
کتاب 

 التین

کتاب 

 فارسی

کتاب 

 التین

 کتاب فارسی

 بیمارستان کوثر 190 30 889 38 0 0 200

 

 های آموزشی: گزارش تعداد کارگاه 

 

 نام کارگاه ردیف
  

تاریخ  گروه هدف

 برگزاری

 تعداد    سخنران

 شرکت

  کننده
                  

 مستندات
لینک صفحه ای از 

وبسایت که مستندات 
 در آنجا ذکر شده است.

مبلغ حق 

 التدریس

 صدور

 گواهی

آشنایی با شبکه های  1

اجتماعی و پروفایل های 

 علمی

کتابداران 

 دانشگاه

 چهارشنبه

1400/11/6 

 -12ساعت 

10 

خانم 

 کاشیان

خانم دکتر 

 مومنی

 در دست برگزاری 

  



 و موارد مورد بررسی: یا داخلی( با کتابخانه های اقماری )گزارش برگزاری جلسات 

 موضوع تاریخ جلسات ردیف

بررسی پایش برنامه عملیاتی، تکمیل دقیق چک لیست های ارزشیابی وب سایت های  28/3/1400 1

 ا/ وبینارروزآمدسازی مداوم وب سایت کتابخانه ه،کتابخانه ها 

 کتابخانه مرکزی:/محل برگزاری جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی 11/7/1400 2

 رسالت و چشم"معیارهای شاخص جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی  19/8/1400 3

 یمحل برگزاری :کتابخانه مرکزز, مسئولیت حرفه ای .. / اندا

بررسی و تدوین فلوچارت های مرتبط با فرایندها و خط مشی های کتابخانه توسط  11/9/1400 4

 رکتابداران بیمارستانی / محل برگزاری : کتابخانه بیمارستان کوث

 محل/فرآیندها و ها مشی خط جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی  21/9/1400 5

 یمرکز کتابخانه: برگزاری
 

 :اطالعات مربوط به وبسایت کتابخانه 

 6100 : تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه

 )در لینک الزامی است(:  1400در سال  html یا   pdfی آموزشی تهیه شده به فرمت ادستنامه و راهنماه

https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Nov/04/publons%201400.pdf 

https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Jul/07/uptodate%20user%20guide1400.pdf 

https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Jul/10/pico%201400.pdf 

 

 814 تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی:

 خیر          √ایجاد شبکه اجتماعی توسط کتابخانه:   بلی  

 نفر 62 تعداد فالوورهای کانال شبکه اجتماعی کتابخانه:

 
 

  در کتابخانه: 1400لیست خرید و هزینه کرد سال 

ل هزینه های تعمیرات تجهیزات نجام شده )غیر از خرید کتاب( شامنوع هزینه ا ردیف

 کامپیوتری و عمرانی و ....

 )ریال(مبلغ

 500000 عدد( 3باتری بک آپ ) 1

 7500000 عدد( 2گیگابایت ) 4رم  2

 1500000 کیستون شبکه  3

 10000000 هارد 4

 4000000 پاور 5

 500000 کابل شبکه 6

https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Nov/04/publons%201400.pdf
https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Jul/07/uptodate%20user%20guide1400.pdf
https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Jul/10/pico%201400.pdf


 700000  شارژ و تعمیر کارتریج 7

 2000000 تعویض مهتابی 8

 100000 نصب پوشش در قسمت انتهایی درب ورودی 9

 

  9/1400/ 30تعداد منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه تا تاریخ 

 1592 تعداد عنوان کتاب فارسی:                            3813تعداد نسخ کتاب فارسی:   

 1201 تعداد عنوان کتاب التین:                             1874تعداد نسخ کتاب التین:    

 کتاب الکترونیک  فایل 460: و ... CDمنبع غیر چاپی مانند                                   عنوان و نسخه 400پایان نامه:
 

 

 سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه: 

 :خدمات سازماندهی

o  به کتابخانه تحویل داده شد 99نسخه کتاب خریداری که در انتهای سال  181فهرست نویسی و آماده سازی 

o کتب اهدایی سال جاری و مهمور نمودن ثبت دفتری 

 :خدمات مجموعه سازی

o یاران جراحیپیگیری و هماهنگی جهت خرید کتب رفرنس دست 

o  نسخه کتاب اهدایی 100دریافت بیش از, 

o  نسخه کتاب قدیمی و غیرقابل استفاده100وجین بیش از 

o ثبت و سیاهه برداری کتب وجینی 

o  در قالب پزشکی  کاربردی و مفید در حوزه عنوان کتاب 10گردآوری بیش ازPDF  

 :خدمات اطالع رسانی 

o نآموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطالعاتی و جستجو و بازیابی مقاالت در موضوعات درخواستی کاربرا 

o  یشماره خبرنامه الکترونیکی در سال جار 3تهیه و تدوین و انتشار 

o محتوای اخبار تهیه Uptodate در یک نگاه  

o به  خصوص این در رسانی اطالع و کتابخانه در موجود( الکترونیک و چاپی از اعم) مرجع کتب عناوین تهیه فهرست به روز شده 

 هکتابخان سایت در درج و مقتضی نحو

o ، معتبر از  یمقاالت کوید در پایگاه ها آمارارائه اطالع رسانی های مفید در خصوص دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و سامانه ها

  Scopus و  Pubmed جمله

o  اطالع رسانی در خصوص جدیدترین مقادیر شاخص ضریب نفوذ یا Impact Factor  2021سال 

o یاطالع رسانی درخصوص برگزاری کارگاه های آموزشی به نحو مقتضی بویژه در فضای مجاز 

o نبیمارستا تتکمیل و به روز رسانی صفحه کتابخانه در وبسای 

o هایجاد و به روز رسانی صفحه منابع الکترونیکی بالینی در وبسایت کتابخان 



o اطالع رسانی در خصوص کتب رفرنس و کاربردی پزشکی که به زودی می آیند در صفحه ای با عنوان coming soon 

o اطالع رسانی در فضای مجازی  

 :خدمات مدیریتی

o زنظارت بر امور کتابخانه و هماهنگی و مکاتبه با معاونت پژوهشی بیمارستان در موارد مورد نیا 

o بررسی سیستم های سایت کامپیوتر و گزارش معایب و مشکالت به واحد IT  نبیمارستا 

o پیگیری جهت خرید تجهیزات کامپیوتری از جمله هارد اینترنال، رم، باتری بکاپ و ... 

o ضویت متقاضیان عضویت در کتابخانه و امور تسویه حساب و کارکنان بدو ورود انجام درخواست ع 

o دانشگاه های علوم پزشکی و سایر  کتابخانه مرکزی شرکت در وبینارهای تخصصی  

o هکتابخان فرم نیاز سنجی نتهیه و تدوی 

o یروشنای جمله از تاسیساتی و فیزیکی مشکالت رفع جهت درخواست ارسال  و پیگیری 

o  و هماهنگی با همکار همکاریIT  جهت تشکیل کالس آموزشی جهت دانشجویان در سایت کتابخانه 

https://centlib.semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://kosarhos.semums.ac.ir/uploads/19/2021/Dec/29/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.docx

