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 قدمهم

گزارش سالیانه کتابخانه داروسازی پردیس بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف آگاهی و اطالع رسانی به 

مدیران، اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه از خدمات و فعالیت های این کتابخانه  صورت می گیرد. این اطالعات 

ریزی دقیق برای آینده یاری نموده و از سوی دیگر به استفاده کنندگان کمک نماید تا از  می تواند از یک سو به مدیران در برنامه

 خدمات و منابع اطالعاتی ارائه شده از سوی کتابخانه آگاه شده و انتظارات خود را مدیریت نمایند. 

آغاز ه فعالیت خود را همزمان با تاسیس این دانشکد 1389تابخانه  دانشکده داروسازی پردیس بین الملل در سال ک 

نموده است. بخش اول گزارش شامل بررسی وضعیت موجود کتابخانه ، در بخش دوم فعالیت ها و خدمات بخش های مختلف 

ها و پیشنهادات جهت فعالیت  ، بخش سوم و چهارم به ترتیب شامل فعالیت های انجام شده در کتابخانه  وکتابخانه معرفی شده 

 .تصاویری مربوط به این خدمات ارائه شده استدر ادامه و  ارتقاء کیفی کتابخانه
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 کتابخانه داروسازی پردیس بین المللبخش اول : بررسی وضعیت موجود 

 : ی کتابخانهفضا  .1-1

 :بخش های زیر می باشد و  متر( 31)تقریبا  کتابخانه داروسازیفضای اختصاص داده شده به  

  رده بندی و آماده سازی منابع( نویسیفهرست ) سازماندهی منابعبخش ، 

  مخزن منابع التین و فارسی 

  بخش منابع دیداری و شنیداری 

 امانت و گردش منابع 

 صندلی( 15)ظرفیت:  سالن مطالعه 

 به صورت متمرکز در هم قرار گرفته اند.   این فضادر 

 :یزات کتابخانهتجه .1-2

و ...(،  DVD ،CDقفسه مخصوص چند رسانه ای )یک عدد قفسه دورو بلند، عدد  6 قفسه یک رو  بلند، عدد  2

، میز عدد میز مطالعه چند نفره 2یک نفره،  میز مطالعهعدد 5نمایش تازه های کتاب،  جا روزنامه ای،  ویترین

 .دستگاه کپی  پویشگر )اسکنر(، چاپگر،دستگاه رایانه ،  3فرازه،صندلی مطالعه، عدد  15 امانت، 

 

 منابع کتابخانه  .1-3

 عنوان 218نسخه با 265 :موعه کتاب های چاپی التینمج 

 عنوان  131نسخه با  358 :مجموعه کتاب های چاپی فارسی 

  مجموعه کتاب های(  الکترونیکیE-book :)311 عنوان  

 ، 61و آموزشی:  سیستمی مجموعه نرم افرارهای کاربردی DVD 

 3 هفته نامه سالمتعنوان روزنامه )همشهری، جام جم، خبر ورزشی( و یک عنوان 

  کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران که دسترسی رایگاه به مهمترین پایگاه اطالعاتی تخصصی و

 عمومی و مقاالت مجالت فارسی و انگلیسی را فراهم می کند.
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 : بخش دوم : فعالیت ها و خدمات بخش های مختلف کتابخانه

  بخش امانت:. 2-1

 ورود اطالعات دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان در نرم افزار کتابخانه ای 

  امانت کتب 

  برگشت کتب امانتی و بررسی آنها 

  فایل نمودن کتب 

  فایل و چک نمودن کتب موجود در قفسه ها همه روزه 

  کارورزی آموزش به دانشجویان  

 عه )بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و بروزسازی مجمو (Up to Date 

  تهیه لیست کتابهای درخواستی و ارسال به بخش سفارشات جهت خریداری 

  جهت عضویت در نرم افزار کتابخانه ای ورود اطالعات کلیه دانشجویان جدیدالورود و کارمندان 

  جوابگویی به کلیه مراجعین 

 جستجو و بازیابی اطالعات از این  راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از سیستم رایانه ای کتابخانه )نحوه

 سیستم(

 :بخش سازماندهی منابع. 2-2

 هانتطبیق لیست کتابهای خریداری شده با موجودی کتابخ 

  کتابخانه ای نرم افزارمهر و ثبت کلیه منابع در 

 فهرست نویسی و رده بندی کتابهای فارسی با استفاده از منابع فهرست نویسی و اینترنت 

  رده بندی کتابهای التین با استفاده از منابع فهرست نویسی و اینترنتفهرست نویسی و 

 منابع چاپی و غیر چاپی مانند: مواد دیداری و شنیداری سازماندهی ،E-book  ...و 

 آماده سازی منابع( چاپ لیبل و بارکد و نصب آنها بر روی عطف و پشت جلد کتابها( 

  جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالیتطبیق و کنترل مجدد اطالعات بارکد و لیبل  

 جداسازی کتابهای بخشهای امانت و مرجع  

  رسیدگی به مشکالت نرم افزار مورد استفاده کتابخانه 

 رسیدگی و پیگیری امور مربوط به Server :مرکزی از جمله 

 ایندکس دوره ای اطالعات 

 گرفتن Backup اطالعات بصورت دوره ای  
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 بررسی و رفع مشکالت Server  

 پیگیریهای مربوط به ارتقاء سیستم نرم افزاری کتابخانه  

هم اکنون با اتصال به شبکه داخلی کتابخانه و بانک جانبی موجود و اتصال به اینترنت و با  سازماندهی موادبخش 

استفاده از سایتهای کتابخانه ها از جمله کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، کتابخانه ملی بریتانیا، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه 

نویسی و رده بندی در حداقل -طالعاتی آنها در امر فهرست های سایر مراکز علمی و دانشگاهی جهت استفاده از بانک ا

 .زمان ممکن کتابها و منابع خریداری شده و اهدایی را در دسترس مراجعین قرار می دهد

  بخش اطالع رسانی:. 2-3

  برگزاری انواع کارگاه های آموزشی بر اساس درخواست مراجعه کنندگان )دانشجویان، اعضای هیئت علمی و

کارکنان(، از جمله عناوین این کارگاه ها عبارتند از : آشنایی با انواع پایگاه های اطالعاتی تخصصی و عمومی، 

آشنایی با روش های جستجو در موتورهای جستجو و پایگاه های اطالعاتی ، آشنایی با انواع نرم افزارهای 

با نرم افزار کتابخانه و روش های و...( و آشنایی Reference Manager, EndNoteمدیریت اطالعات )

 جستجو در آن.

 های الزم جهت استفاده از کتابخانه نامه هیه آیینت 

  های کالس کارآموزی کتابداری تهیه و تنظیم برنامه 

 طراحی و نوشتن وب سایت کتابخانه 

 در استفاده از منابع رایانه ای تهیه کتابچه های آموزشی جهت راهنمایی و هدایت مراجعین  

 ع الکترونیکی و بانکهای اطالعاتیآموزش کارورزان در استفاده از منابع مرج 

 . ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری به اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 بخش دیداری و شنیداری . 2-4

با توجه به اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی که به طور عمده با فرآیند های آموزشی و پژوهشی مرتبط است و 

مهمترین کارکرد این نوع کتابخانه ها اشاعه اطالعات و دانش می باشد، باید بر منابعی تأکید کند که بتواند اهداف مذکور 

و کاملی نیاز دارد تا بتواند به فرآیندهای پژوهش کمک کند. به همین دلیل را برآورده سازد. کتابخانه به منابع جامع 

 مجموعه مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه های دانشگاهی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

 کتابخانه داروسازی بخشی را با عنوان بخش منابع دیداری و شنیداری ایجاد نموده برای دستیابی به هدف ذکر شده،

 از جمله فعالیت های این بخش: است.
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 فهرست نویسی و رده بندی این منابع در نرم افزار پارس آذرخش 

 تهیه برچسب و بارکد و آماده سازی این منابع 

 امانت منابع به مراجعه کنندگان 

 1391فعالیت های و خدمات انجام شده در سال  : بخش سوم

 تهرانامین نمایشگاه بین الملل کتاب  24شرکت در  

 گزارش خرید از نمایشگاه :

 مبلغ خرید کتب التین تعداد کتب التین خریداری شده مبلغ خرید کتب فارسی خریداری شده یتعداد کتب فارس

 ریال 18899111 عنوان( 88نسخه ) 112 ریال 11251945 عنوان( 81نسخه ) 181

 

 جهت امانت و شلف خوانیو یک عدد دستگاه بارکد خوان  DigiLib Suiteخرید نرم افزار جامع کتابخانه ای  

)شامل منابع قدیم و منابعی که از  فهرست نویسی و رده بندی و ثبت کلیه منابع فارسی موجود در کتابخانه 

 و  تهیه برچست عطف و بارکد آن ها  نمایشگاه کتاب خریداری شده است( از طریق نرم افزار پارس آذرخش

 عنوان کتاب التین  165بندی و ثبت فهرست نویس و رده  

 و روز آمد سازی آنراه اندازی وب سایت کتابخانه طراحی و  

 خرید تجهیزات مورد نیاز کتابخانه با توجه به فضای موجود )مانند دستگاه کپی، کمد وسایل دانشجویان و...( 

 آن هاآموزش پذیرش کارورز از بین دانشجویان رشته علوم کتابداری و اطالع رسانی و  

آشنایی با ، آشنایی با کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم بزشکی تهرانبا عنوان برگزاری کارگاه های آموزشی  

 81و  86برای دانشجویان داروسازی ورودی  آشنایی با پایگاه اطالعاتی پزشکی، روش ها و عملگرهای جستجو

و قراردادن آن فایل در وب سایت های برگزار شده کارگاه یک از تهیه فایل های پاورپوینت مربوط به هر  

 کتابخانه داروسازی

 تهیه و نگارش آئین نامه مربوط به کتابخانه و استفاده از منابع کتابخانه و قرار دادن آن در وب سایت کتابخانه 

 طراحی فرم عضویت کتابخانه  
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 و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی کتابخانه ها فعالیتبخش چهارم: 

  توجه به رشد روز افزون منابع، امکانات و تجهیزات، فضای موجود کتابخانه بایستی افزایش یابد و با

 بخشهای زیر به صورت مستقل فعالیت نمایند:

  بخش دیداری و شنیداریاستقالل و گسترش 

 استقالل و گسترش بخش مرجع 

 استقالل و گسترش مخازن کتب  فارسی و التین 

  استقالل وگسترش فضای فیزیکی سالن مطالعه : )در حال حاضرظرفیت مطالعه   

 صندلی است(.15کتابخانه

  چاپیایجاد بخش نشریات 

 به منظور برگزاری کارگاه های  ایجاد  واحد اطالع رسانی و بانک های اطالعاتی

 آموزشی در محیط کتابخانه

 ایان نامه ، طرح های پژوهشی و ..ایجاد  مخزن  پ 

 مجهز نمودن کتابخانه به سیستم های امنیتی به منظور محافظت بیشتر منابع و مدارك موجود در کتابخانه 

 استخدام نیروی متخصص در حوزه علوم کتابداری و اطالع رسانی برای اداره بخش های مختلف کتابخانه 

 افزایش ساعت کار سالن مطالعه کتابخانه 

 کترونیکی در زمینه موضوعی داروسازی به منظور ارتقاء منابع غیر چاپی ها و پایان نامه های ال خریداری کتاب

 کتابخانه
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 تصاویر:

 صفحه اصلی وب سایت کتابخانه:
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 فضای کتابخانه:

 

 

 


