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  کتابخانھ بیمارستان آموزشی درمانی شھدای عشایر

 

  گذاري اجتماعي، الزامات سالمت  فاصلھ 19-راھنماي گام دوم مبارزه با كوویدبارگذاری دستورالعمل ھای

با ماسک و " بنرھای آموزشی "و اجرای دستورالعمل ھا با نصب  در سایت ھا  كار در كتابخانھ محیط و

 ...و "فاصلھ فیزیکی را رعایت کنیم" دستکش وارد شوید

 مناسب با فضای کتابخانھ کتابخانھ و سالن ھای مطالعھ تغییر دکوراسیون 

  نظافت عمومی کتابخانھ، مخزن، سالن ھای مطالعھ، سالن ھای   Itبصورت روزانھ 

  و سالن ھای  عدد المپ سوختھ کتابخانھ و سالن ھای مطالعھ 16درخواست تعویضIt 

  جھت جلوگیری از ورود گردوخاک بھ فضای  کاذبدرخواست جایگزینی سقف فایبرگلس کتابخانھ با سقف

 کتابخانھ 

  درخواست ضدعفونی کردن کتابخانھ، سالن ھای مطالعھ و سالن ھایIt از واحد بحران 

 الن ھای مطالعھ و سالن ھای درخواست سم پاشی کتابخانھ، سIt از واحد بھداشت محیط 

  درخواست سرویس کولرھای گازی کتابخانھ، سالن ھای مطالعھ و سالن ھایIt از واحد تاسیسات 

 قرار داشتندیا در کمدھای دربستھ بصورت پراکنده در قفسھ ھا کتابھا قبال  کھ قفسھ گردانی مخزن کتابخانھ 

 ویرایش قدیمی و پاره شده از مخزن کردن کتابھا و مجالت  خارج(  و مجالت وجین کتابھا( 

   و خارج کرن سھ عدد فایل فلزی کھنھ، دو عدد قفسھ چوبی بیمارستان ھماھنگی با مسئول امین اموال

از  عدد رحل قرآن 25و  استند روزنامھ، یک عدد کامپیوتر اسقاطییک عدد برگھ دان، یک عدد شکستھ، 

 لیست اموال کتابخانھ

 کتابخانھ راه اندازی اتاق مرجع 

 کتابخانھ راه اندازی اتاق مجالت  

  نصب پیام ھای جمع آوری برگھ ھای نصب شده روی دیوار با سایزھای متفاوت و مضامین مختلف و                 

 و مطالعھ فرھنگی در کتابخانھ و سالن ھای مطالعھ در راستای ترویج کتاب خواندن

  قبال بصورت پراکنده (  و قرار دادن در زونکن در کتابخانھ اسناد و نامھ ھای موجوددستھ بندی موضوعی

 )در کمد قرار داشتند



 انجام امور مربوط بھ تسویھ حساب دانشجویان و ثبت اسامی ایشان در دفتر بصورت روزانھ 

 امانت دادن منابع بصورت روزانھ ط با انجام امور مرتب 

 منابع  ان مبنی بر خرید منابع جدید، حذف موارد تکراری، چک کردنجمع آوری درخواست ھای دانشجوی

 مدیران گروه ھا و ارسال بھ معاونت پژوھشی دانشگاه جھت تھیھ منابع با  درخواستی 

  اسقاطی بودن  قدیمی و کتابخانھ بدلیلکامپیوتر تعویض سیستم 

  درخواست نام کاربری  و رمز عبور از واحدIt کتابخانھای اتصال اینترنت رب 

  آموزش پایگاه  "برگزاری دو کارگاه آموزشیEnd-note "  نگارش مقاالت  خطاھای رایج در"و" 

 بصورت مجازی

 بارگذاری در سایت و گروه ھای مجازی دانشجویانکتابخانھ  خبرنامھ و آماده سازی ھیھت ، 

 بیمارستان کتابخانھ سایت، اسامی کارکنان، پیوندھای بیرونی کتابخانھ یبروز رسانی اخبار، ساعت کار 

  یمارستان کتابخانھ ب سایت" پرسش از کتابدار"فعال کردن آیتم 

  جھت استفاده مراجعھ بیمارستان  در ورودی کتابخانھ" فراکاوش" کتابخانھ دیجیتال" ھای  نصب لینک

 ال انتقادات و پیشنھادات ارسو نصب لینک ایمیل جھت کنندگان 
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