گزارش مجموعه فعالیتهای همکاران واحد کتابخانه دانشکده بهداشت و ایمنی
79/11/1لغایت 78/0/03
)1فعالیتهای فنی و عملی در حوزه تخصصی کتابخانه
 شروع و اتمام طرح نصب تک کتابهای فارسی و لاتین مجموعه کتابخانه ولنجک و پردیس حکیمیه به
تعداد

جلد

74281

 شروع و اتمام نصب تک پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی کتابخانه های ولنجک و پردیس حکیمیه به
تعداد

596

جلد

 حذف اطلاعات ثبت کتب وجینی فارسی و لاتین هر دو مجموعه جهت یکسان سازی و سازماندهی بانک
اطلاعات کتابها به تعداد

 8482رکورد

 انجام طرح رف خوانی کتابخانه دانشکده بهداشت و ایمنی به تعداد  77816نسخه و تطبیق
موجودی با بانک آذرخش
 ثبت کتب جدید خریداری شده از نمایشگاه کتاب در دفتر ثبت کتابخانه  711نسخه
 فهرست نویسی و رده بندی ،ورود اطلاعات عناوین جدید کتابخانه در سیستم آذرخش  711عنوان
 فهرست نویسی و ورود اطلاعات پایان نامه در هر دو مجموعه در سیستم آذرخش  85عنوان
 آپلود فایل دیجیتال پایان نامه ها در برنامه آذرخش  85رکورد
 ثبت درخواست های عضویت جدید در سیستم آذرخش واحد ولنجک  68نفر
 ثبت درخواست اعضاء قبلی جهت فعال شدن امانت آنها در هر دو بانک کتابخانه  81عضو
 صدور کارت عضویت اعضاء جدی کتابخانه ها در مجموع  68کارت عضویت
 آماده سازی کتب جهت امانت اععم از تک ،لیبل ،بارکد  711نسخه
 امانت کتاب فارسی و لاتین در واحد (پردیس)  657عنوان
 امانت کتاب فارسی و لاتین در واحد(ولنجک) 7189عنوان
 بازگشت کتاب و تحویل مدارک از مراجعین در واحد پردیس  852عنوان
 بازگشت کتاب و تحویل مدارک از مراجعین در واحد ولنجک  7181عنوان
 تمدید کتاب در واحد پردیس  218رکورد
 تمدید کتاب در واحد ولنجک  867عنوان
 امانت پایان نامه در مجموعه ولنجک

261

عنوان

 فایل و جانمایی کتب برگشتی به مخزن واحد ولنجک  7181نسخه

 فایل و جانمایی کتب برگشتی در مخزن (پردیس)

 811نسخه

 راه اندازی سیستم کنترل الکترونیکی کتابخانه به صورت رسمی و قطعی و راه اندازی
سیستم قفسه باز کتابخانه دانشکده برای استفاده کلیه مراجعین در کلیه مقاطع
 جمع آوری و چک کردن عناوین درخواستی جدید معرفی شده از طرف گروههای آموزشی دانشکده
جهت خرید از نمایشگاه ( 94گروههایی که کتاب معرفی کردندشامل  ،بهداشت حرفه ای ،بهداشت
عمومی ،اپیدمیولوژی ،سلامت در بلایا ،ارگونومی ،ایمنی صنعتی ،بهداشت محیط)
 ثبت سفارش و خرید  91عنوان کتاب برابر  711جلد
 ثبت سفارش و خرید  22فایل لاتین با موضوعات ایمنی ،اپیدمیولوژی ،سلامت در بلایا ،بهداشت
محیط ،ارگونومی و هماهنگی جهت قراردادن در فلدر EBook
 دانلود پایان نامه درخواستی دانشجویان جهت مطالعه فایل الکترنیک در سالن  6مورد

 )2 اصلاح و ویرایش پرتال کتابخانه
 بروز رسانی اخبار جدید پرتال کتابخانه دانشکده  8خبر

 )0مکاتبات اداری
 مکاتبه با شرکت آذرخش جهت فعال کردن در خواست عضویت اعضاء قبلی هر دو کتابخانه جهت
استفاده همزمان از دو مجموعه کتابخانه
 درخواست تن خواه خرید روزنامه ماهانه جهت استفاده مراجعین ماههای بهمن،
اسفند،اردیبهشت ،خرداد 8 94مکاتبه
 انجام مکاتبات مربوط به چک لیست ارزیابی کتابخانه دانشکده از طرف وزارتخانه و جمع آوری و
تکمیل و ارسال مستندات مربوطه (سه ماهه دی و بهمن اسفند )91
 مکاتبات مربوط به در یافت بودجه خرید کتاب نمایشگاه 94
 مکاتبات مربوط به درخواست لیست کتاب از گروههای آموزشی دانشکده
 ارسال لیست کتب معرفی کتب جدید به گروههای آموزشی و اطلاع رسانی از طریق سایت
دانشکده و پرتال کتابخانه
 مکاتبه با کتابخانه مرکزی و ارسال گزارش خرید و میزان بودجه صرف شده از نمایشگاه کتاب 94

 مکاتبه مربوط به ثبت درخواست های خرید کتاب به معاونت محترم پشتیبانی دانشکده
 مکاتبه جهت انتقال کتب مرجع فارسی و لاتین کتابخانه پردیس به واحد ولنجک
 مکاتبه جهت انتقال  4عدد قفسه 2 ،عدد مانیتور و یک عدد هارد از پردیس حکیمیه به واحد
کتابخانه ولنجک

)5برنامه های که در گزارش قبلی به عنوان فعالیتهای آتی کتابخانه ذکر شده بود
 اطلاع رسانی جهت ثبت نام ورودی های جدید (بهمن )

انجام شد

 رف خوانی مجموعه کتب فارسی و لاتین کتابخانه ولنجک

انجام شد

 یکی کردن اطلاعات بانک آذرخش دو مجموعه

در حال انجام

 راه اندازی سیستم کنترل الکترونیکی کتابخانه

انجام شد

 انتقال کامل مجموعه کتابخانه پردیس به ولنجک
 آموزش همکاران جهت آمادگی و اداره و انجام کلیه خدمات کتابخانه به صورت دوره ای در حال انجام

 )6برنامه های کتابخانه در طی چهار ماه آینده سال 78
 انتقال کتب فارسی کتابخانه پردیس به واحد ولنجک تقریبا  1111نسخه
 فایل و جانمایی کتب انتقالی در مکانهایی که از قبل مشخص شده
 اطلاعیه جهت ثبت نام اعضاء جدی کتابخانه ورودی های جدید
 اطلاعیه در سایت دانشکده خطاب به دانشجویان پردیس جهت فعال نمودن عضویت کتابخانه در واحد
بهداشت و ایمنی

