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دوره هاي علمي و آموزشي گذرانده شده:
















دوره آموزشي اصول كار با نرم افزار كتابداري آذرخش تحت وب
دوره آموزشي نصول كار با نرم افزار كتابداري كاوش نسخه ويندوز 0222
دوره آموزشي مقدماتي ICDL
دوره آموزشي جستجو در اينترنت دوره گوگل شناسي
دوره آموزشي نمايه سازي و فهرست نويسي اسناد و مدارك فارسي
دوره آموزشي نرمافزار ماخذ نويسي end note
دوره هاي مقدماتي و پيشرفته سرچ در پايگاههاي اطلاعاتي وزارت بهداشت(كتابخانه ديجيتال)
دوره آموزشي اخلاق حرفه اي در كتابداري
دوره آموزشي مديريت كتابخانه
دوره آموزشي سازماندهي منابع الكترونيكي
دوره آموزشي آشنايي با شاخصهاي علم سنجي
دوره آموزشي فهرست نويسي و طبقه بندي پايه و پيشرفته
دوره آموزشي مرجع شناسي لاتين
دوره آموزشي فنون اداره جلسات (ويژه مديران پايه)
دوره آموزشي مديريت رفتارسازماني (ويژه مديران)

 دوره آموزشي پژوهشهاي اينترنتي
 در مجموع  280ساعت دوره علمي آموزشي ثبت شده در واحد آموزش كاركنان
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سوابق شغلي و تجربي:
 کتابدار کتابخانه دانشكده بهداشت از سال 0731
 کتابدار رسمی کتابخانه دانشكده بهداشت از سال 0731
 مسئول کتابخانه دانشكده بهداشت از سال  - 0731تا کنون

شرح وظایف:
نام  :مریم یاسي
سمت :مسئول كتابخانه

 نيازسنجي مداوم جهت جمع آوري نيازهاي اطلاعاتي رديف اول و دوم اساتيد و دانشجويان
 آگاهي رساني و آموزش مداوم مراجعين جهت استفاده از نرم افزار كتابخانه آذرخش
 اطلاع رساني و آموزش دوره اي با نكهاي اطلاعاتي اشتراك دانشگاه
 برگزاري تورهاي آشنايي با كتابخانه و خدمات مربوطه به مراجعين
 هماهنگي با گروهها آموزشي جهت شركت دانشجويان در كارگاههاي كتابخانه مركزي دانشگاه
 انجام خدمات فني نمايه سازي  ،فهرست نويسي توصيفي و تحليلي كتب فارسي و لاتين
 انجام خدمات فني از قبيل رف خواني و وجين مجموعه مطابق آيين نامه معاونت تحقيقات و كتابخانه مركزي
 پيگيري مكاتبات اداري مربوط به كتابخانه
 مشاركت در طرح هاي وجين كتابخانه (هرساله)
 مشاركت در طرح هاي رف خواني كتابخانه(هرساله)
 تهيه خروجي هاي لازم از نرم افزار آذرخش (آماري خدمات فني،و )...

