
 

1399گزارش عملکرد سھ ماھھ دوم سال 

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 در 

قوق بیمار، مقررات عمومی، عضویت، 

وجین، شورای تخصصی کتابخانھ در تابلوی اعالنات کتابخانھ طبق فرم ھای ارزشیابی 

فرم ھای ارزیابی و اصالح شرکت در جلسات شورای تخصصی کتابخانھ مرکزی و 

ده در سایت بروز شھای و بارگذاری فایل 

pubmed "تیرماه بصورت  25در

مرداد بصورت مجازی تھیھ  11

شھریور بصورت مجازی تھیھ فایل 

 

گزارش عملکرد سھ ماھھ دوم سال 

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 در 

 بر درب کتابخانھ itسالن ھای مطالعھ و 

قوق بیمار، مقررات عمومی، عضویت، نصب آیین نامھ ھای تسویھ، جریمھ، منشور ح

وجین، شورای تخصصی کتابخانھ در تابلوی اعالنات کتابخانھ طبق فرم ھای ارزشیابی 

 کتابخانھ نمونھ

شرکت در جلسات شورای تخصصی کتابخانھ مرکزی و 

و بارگذاری فایل و کتابخانھ نمونھ  ارزشیابی انتخاب کتابدار

 بروز رسانی اخبار سایت بیمارستان

pubmedآموزش پایگاه اطالعاتی "برگزاری کارگاه آموزشی 

 و بارگذاری در سایت 
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 و بارگذاری در سایت بیمارستان 
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  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 

 نصب آیین نامھ ھای تسویھ، جریمھ، منشور ح

وجین، شورای تخصصی کتابخانھ در تابلوی اعالنات کتابخانھ طبق فرم ھای ارزشیابی 

کتابخانھ نمونھ

  شرکت در جلسات شورای تخصصی کتابخانھ مرکزی و

ارزشیابی انتخاب کتابدار

 بیمارستان 

 بروز رسانی اخبار سایت بیمارستان

  برگزاری کارگاه آموزشی

و بارگذاری در سایت  مجازی

   برگزاری کارگاه آموزشی

و بارگذاری در سایت بیمارستان  pdfفایل 

   برگزاری کارگاه آموزشی
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 از ریاست بیمارستان برای سقف ھای کاذب شکستھ شده  درخواست خرید سقف کاذب

، پیگیری خرید از واحد کارپردازی، درخواست نصب سقف ھای کاذب کتابخانھ

 واحد تاسیساتخریداری شده توسط 

  انجام امور مربوط بھ امانت منابع بصورت روزانھ 

 انجام امور مربوط بھ تسویھ حساب دانشجویان بصورت روزانھ 

 انجام و پیگیری کارھای محولھ توسط مافوق بصورت روزانھ 

 تعویض برگھ ھای راھنمای قفسھ ھا بصورت یک شکل 

 در سایت بیمارستان  تخصصی حذف و اضافھ کردن پایگاھھای اطالعاتی 

 و بارگذاری در سایت بیمارستان و در  1399بروشور سھ ماھھ دوم سال  طراحی
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