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آموزشی درمانی شھدای عشایر

در قالب مخزن بستھ، نگھداری کتابھای 

عودت داده شده بمدت یک ھفتھ در خارج از مخزن اصلی، نظافت کتابخانھ بصورت 

روزانھ توسط  خدمات ، نصب پیام ھای استفاده از ماسک و رعایت فاصلھ فیزیکی 

 و ارسال برای مسئول کتابخانھ مرکزی

تھ رفع ایرادات فرآیندھای کتابخانھ ھای دانشگاه در ستاد دانشگاه ، بررسی 

فرآیند ھا بھمراه مسئول کتابخانھ مرکزی، ، شرکت در فاز دوم اصالح فرآیند ھا و نوشتن فایل 

برای مسئول کتابخانھ مرکزی جھت 

مرکز توسعھ و ھماھنگی  طرف مطالعھ استانداردھای کتابخانھ ھای بیمارستانی ابالغ شده از

اطالعات و انتشارات وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نوشتن رسالت، چشم انداز، 

 و ارسال برای مسئول کتابخانھ مرکزی 

برای خرید لیبل، ھماھنگ کردن با واحد 

، بارگذاری در گروه ھای  PDFتھیھ فایل 

، بارگذاری در گروه ھای مجازی و سایت 

 

چھارمگزارش عملکرد سھ ماھھ 

آموزشی درمانی شھدای عشایر مرکزکتابخانھ   

 

در قالب مخزن بستھ، نگھداری کتابھای  covid-19رعایت پروتکل ھای مقابلھ با 

عودت داده شده بمدت یک ھفتھ در خارج از مخزن اصلی، نظافت کتابخانھ بصورت 

روزانھ توسط  خدمات ، نصب پیام ھای استفاده از ماسک و رعایت فاصلھ فیزیکی 

 بر درب کتابخانھ itدر سالن ھای مطالعھ و 

و ارسال برای مسئول کتابخانھ مرکزی  کتابخانھ 1398پر کردن سالنامھ آماری سال 

تھ رفع ایرادات فرآیندھای کتابخانھ ھای دانشگاه در ستاد دانشگاه ، بررسی میک شرکت در جلسھ

فرآیند ھا بھمراه مسئول کتابخانھ مرکزی، ، شرکت در فاز دوم اصالح فرآیند ھا و نوشتن فایل 

برای مسئول کتابخانھ مرکزی جھت و ارسال  پیشنھادی ایرادات و راھھای برطرف کردن آن

 ارسال برای مسئول کمیتھ 

مطالعھ استانداردھای کتابخانھ ھای بیمارستانی ابالغ شده از

اطالعات و انتشارات وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نوشتن رسالت، چشم انداز، 

و ارسال برای مسئول کتابخانھ مرکزی ه اھداف و شرح وظایف طبق استاندارد ابالغ شد

برای خرید لیبل، ھماھنگ کردن با واحد " کتاب یار پویا"گرفتن پیش فاکتور از شرکت 

 برای پرداخت ، تحویل گرفتن لیبل ھابیمارستان کارپردازی 

تھیھ فایل  "سرعنوان ھای موضوعی پزشکی"کارگاه معرفی 

 ت کتابخانھ مجازی و سای

، بارگذاری در گروه ھای مجازی و سایت  PDFتھیھ فایل " آموزش اندنوت"کارگاه آموزشی 

 

 گزارش عملکرد سھ ماھھ 

  رعایت پروتکل ھای مقابلھ با

عودت داده شده بمدت یک ھفتھ در خارج از مخزن اصلی، نظافت کتابخانھ بصورت 

روزانھ توسط  خدمات ، نصب پیام ھای استفاده از ماسک و رعایت فاصلھ فیزیکی 

در سالن ھای مطالعھ و 

  پر کردن سالنامھ آماری سال

 شرکت در جلسھ

فرآیند ھا بھمراه مسئول کتابخانھ مرکزی، ، شرکت در فاز دوم اصالح فرآیند ھا و نوشتن فایل 

پیشنھادی ایرادات و راھھای برطرف کردن آن

ارسال برای مسئول کمیتھ 

 مطالعھ استانداردھای کتابخانھ ھای بیمارستانی ابالغ شده از

اطالعات و انتشارات وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نوشتن رسالت، چشم انداز، 

اھداف و شرح وظایف طبق استاندارد ابالغ شد

  گرفتن پیش فاکتور از شرکت

کارپردازی 

  کارگاه معرفی

مجازی و سای

  کارگاه آموزشی

 کتابخانھ 



  آموزش  "کارگاه آموزشیISI " تھیھ فایلPDF  بارگذاری در گروه ھای مجازی و سایت ،

 کتابخانھ 

 ثبت صد عنوان کتاب خریداری شده در دفتر ثبت کتب جدید 

 ،با ھماھنگی مسئول پلدخترکتابخانھ  و ارسال برایکتابھای وجین شده صورتجلسھ  وجین کتاب ھا

 کتابخانھ مرکزی 

 بروز رسانی اخبار سایت بیمارستان 

 درج عکس کتابھای خریداری شده در قسمت تازه ھای کتاب سایت کتابخانھ 

 جمع آوری کتب پیشنھادی مراجعھ کنندگان کتابخانھ برای خرید( مجموعھ سازی( 

 منابع بصورت روزانھ  و بازگشت انجام امور مربوط بھ امانت 

 انجام امور مربوط بھ تسویھ حساب دانشجویان بصورت روزانھ 

 انجام و پیگیری کارھای محولھ توسط مافوق بصورت روزانھ 

  گروه ھای مجازی و بارگذاری در،  1399سال چھارم طراحی خبرنامھ سھ ماھھ 

 سایت بیمارستان
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