به نام خدا

سرکارخانم دکتر دولتیان
معاونت پژوهشی محترم دانشکده پرستاری و مامایی
تاسالم
احتراهاً،گسارش کارکرد کتاتخاًِ سال 8931خذهت ضوا تقذین هی گردد:
 .8تعذاد ً 5264سخِ کتاب اهاًت دادُ ضذُ است.
 .6تعذاد ً 9362سخِ کتاب تازگطت دادُ ضذُ است.
 .9تعذاد ً 8531سخِ توذیذ کتاب اًجام ضذُ است.
 .5داًلَد هقالِ ًطریات التیي تِ هیساى845عذد.
ٍ .4رٍداطالعات  46عٌَاى ًطریات التیي
ٍ .2رٍد اطالعات ٍ ثثت پایاى ًاهِ ّا تِ تعذاد 64عذد.
 .7آهادُ سازی پایاى ًاهِ  64عذد ٍ چسثاًذى تگ
ٍ .1یرایص فْرستٌَیسی 45عٌَاى کتاب
 .3آهادُ سازی ً 45سخِ کتاب ٍ چاج لیثل ٍ تارکذ
 .85دریافت ٍ ثثت  55عٌَاى کتاب اّذایی
 .88فْرستٌَیسی  55عٌَاى کتاب اّذایی
 .86آهادُ سازی  55عٌَاى کتاب اّذایی ٍ چاج لیثل ٍ تارکذ
 .89ضلف کردى  55عٌَاى کتاب اّذایی
 .85هرتة کردى هاّاًِ قفسِ ّای کتاب ّا ٍ پایاى ًاهِ ّا ٍ اصالح کتاتْای اضتثاُ فایل ضذُ تِ
 .84تسَیِ حساب داًطجَیاى حذٍداً 425فر.
 .82عضَیت داًطجَیاى جذیذ الَرٍد دراٍل ّر ترم
 .87راٌّوایی ٍثثت ًام اعضایی کِ تٌا تِ دالیلی ثثت ًاهطاى اًجام ًطذُ است .
 .81راٌّوای هراجعیي جْت استفادُ از کتاتخاًِ ٍ سرچ هٌاتع ٍ راٌّوایی جْت توذیذ کتاتْای در
اهاًت عضَ
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 .83پاسخگَیی تلفٌی ٍراٌّوایی استفادُ کٌٌذگاى ٍدیگر هراکس .
 .65سرٍیس دّی حضَری تِ هراجعیي غیرعضَ .
 .68توذیذ تلفٌی کتة اعضایی کِ دسترسی ضاى ترای توذیذ تستِ ضذُ است.
 .66تواس تا ًاضریي جْت ارسال لیست کتاب ّای ًوایطگاُ
 .69ارسال لیست ًاضراى ترای گرٍُ ّای آهَزضی داًطکذُ
 .65تررسی کتاب ّای درخَاست ضذُ تَسط هراجعیي ٍ گرٍُ ّای آهَزضی ترای خریذ ًوایطگاُ جْت
عذم تکراری تَدى در کتاتخاًِ
 .64تْیِ لیست سفارش کتاب ترای ًوایطگاُ 8931
 .62خریذ 65عٌَاى کتاب التیي ٍ  72عٌَاى کتاب فارسی از ًوایطگاُ 8931تِ قیوت  82هیلیَى تَهاى
 .67پیگیری دریافت کتاب ّای خریذاری ضذُ از ًوایطگاُ 8931
 .61تطثیق کتاب ّای دریافت ضذُ از ًاضر تا فاکتَر خریذ
 .63تررسی کتاب ّای خریذاری ضذُ از ًظر فیسیکی ٍ ٍضعیت ظاّری
 .95هجوَعِ سازی آهادُ سازی اٍلیِ کتاب ّای خریذاری ضذُ
 .98تْیِ کذ اهَال ترای  855عٌَاى(ً 693سخِ) کتاب خریذ ًوایطگاُ 8931
 .96فْرستٌَیسی  855عٌَاى(ً 693سخِ) کتاب خریذاری ضذُ از ًوایطگاُ 8931
 .99آهادُ سازی ًْایی کتاب ّا( تْیِ لیثل ٍ تارکذ)
 .95ترگساری تازدیذ از کتاب ّا جذیذ ترای ّیات رئیسِ داًطکذُ ٍ اساتیذ
 .94ضلف کردى  855عٌَاى(ً 693سخِ) کتاب خریذ ًوایطگاُ
 .92فْرستٌَیسی ٍ ٍرٍد اطالعات  64کتاب الکترًٍیکی در ًرم افسار کتاتخاًِ
 .97اًجام دستی صحافی ً 64سخِ کتاب ٍ  85پایاى ًاهِ تَسط پرسٌل کتاتخاًِ
 .91ترگساری کالس ّای آهَزش استفادُ از کتاتخاًِ ٍ جستجَی هٌاتع.
 .93ترٍزساًی ّفتگی اطالعات سایت کتاتخاًِ
 .55تْیِ تاتلَ راٌّوا ترای تخص ّای هختلف کتاتخاًِ
 .58راٌّوای هراجعیي جْت ثثت ًام ایویل آکادهیک
 .56راٌّوای هراجعیي جْت ثثت ًام VPN
 .59راٌّوای هراجعیي در راتطِ تا هطکالت سرچ ٍ Word ، Endnote ،سایر هَارد
ّ .55وکاری تا کویتِ اهتحاًات در ترگساری اهتحاًات
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