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 بسمهتعالي

 1396 علوم پزشكی بیرجنذ در سالگزارش عملكرد كتابخانه مركزي دانشگاه 

 

 عملكرد بسيار مطلوبي داشته است. نرم افسار مذيريت چاپگر در كتابخانه هاي دانشگاه (1

كليِ اػضاء، تشاي استفادُ اص چاپگشّاي كتاتخاًِ ّاي PaperCut چاپگش هذيشيت افضاس ًشمتش اساس  

داًطگاُ هي تايست كاست ّاي اػتثاسي خشيذاسي ٍ اػتثاس آى سا تِ ضٌاسِ كاستشي خَد هٌتقل ًوايٌذ ٍ 

دستَس  13652ّضيٌِ چاج تِ صَست خَدكاس اص اػتثاس اػضاء كسش هي ضَد. دس يكسال گزضتِ ايي ًشم افضاس 

تشگ  43134گ سا دس كتاتخاًِ ّاي داًطگاُ هذيشيت ًوَدُ است كِ اص ايي تؼذاد تش 46888چاج دس قالة 

 پشيٌت دس كتاتخاًِ هشكضي اًجام ضذُ است.

ًفش  18ًفش داًطجَ،  539ًفشتَدُ اًذ كِ اص ايي تؼذاد  842تؼذاد اػضاي جذيذ كتاتخاًِ دس يك سال گزضتِ  (2

هَسد تسَيِ  545تَدُ اًذ. ّوچٌيي تؼذاد  يش اػضاًفش سا 149داًطگاُ ٍ  ًفش كاسكٌاى 138ّيات ػلوي ٍ 

 حساب دس كتاتخاًِ هشكضي داًطگاُ ثثت ضذُ است.

 اص ٍ ّستٌذ فؼال آًْا ًفش3198كِ ّستٌذ ًفش 7042تؼذاد1396آرسهاُ دس داًطگاُ ّاي كتاتخاًِ اػضاي   كل (3

 ٍ ػضَيت ًَع تشحسة سا فؼال اػضاي تؼذاد ريل ًوَداس. ًوايٌذ هي استفادُ داًطگاُ ّاي كتاتخاًِ خذهات

 .هيذّذ ًطاى تحصيلي هقطغ
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دسصذ  71دسكتاتخاًِ ّاي داًطگاُ اًجام ضذُ است كِ  هٌاتغ تاصگطت هَسد42081ٍ هَسداهاًت18841 (4

 گشدش هٌاتغ دس كتاتخاًِ هشكضي داًطگاُ تَدُ است.

 هجالت CD ٍ التيي ٍ فاسسي هجالت ساصي ٍآهادُ ، سدُ تٌذيفْشستٌَيسي (5

 2017تشاي سال  سيال 4400000هثلغ تِتشاي كتاتخاًِ ّاي داًطگاُ  التيي ِهجل ػٌَاى4اضتشاک  (6

 خشاساى ٍ جٌَتي خشاساى آٍاي، اهشٍص تيشجٌذ ّاي سٍصًاهِ اضتشاک توذيذ (7

 داًطگاُ. تاتؼِ هشاكض تِداساي ًسخِ تكشاسي  هجالت اسسال (8

هٌذسج دس پايگاُ اطالػاتي كتاتخاًِ هشكضي ًسخِ كتاب فاسسي ٍ التيي  23717سف خَاًي ٍ اسصياتي  (9

داًطگاُ تا ّذف پَيايي ٍ سٍصآهذي هٌاتغ، ضٌاسايي كتاتْاي فشسَدُ ٍ اًجام ٍجيي هذاسک تالاستفادُ تَسط 

ًسخِ كتاب  5894طي ايي فشايٌذ تؼذاد  كاسكٌاى كتاتخاًِ هشكضي داًطگاُ تِ هذت يك ّفتِ اًجام ضذ.

ستفادُ قشاس گشفتِ اًذ ضٌاسايي ٍ جوغ آٍسي ضذًذ ٍ پس اص تغييش هحل فاسسي ٍ التيي كِ كوتش هَسد ا

ًگْذاسي آًْا دس ًشم افضاس كتاتخاًِ تِ آسضيَ كتاتخاًِ هٌتقل هي ضًَذ. الصم تِ ركش است ايي هذاسک تَسط 

قل كاسضٌاساى هشاكض تاتؼِ داًطگاُ هَسد تاصديذ قشاس هي گيشد ٍ طي فشآيٌذي تِ كتاتخاًِ ّاي تاتؼِ هٌت

 خَاّذ ضذ.

ًوايطگاُ تخصصي كتة ػلَم پضضكي تا هَضَػات پضضكي ، پشستاسي ، هاهايي ٍ ... ضاهل كتاتْاي تشگضاسي  (10

كتاتْاي ػشضِ كِ ًاضشاى ػلَم پضضكي كطَس اص جولِ اًذيطِ سفيغ ، آستيي طة ، جاهؼِ ًگش ، اسجوٌذ ٍ ... 

 داضت.دسصذ تخفيف  30ضذُ دس ايي ًوايطگاُ تا 

 

 تيي الوللي كتاب تْشاى دس ًوايطگاُ اص ًسخِ(2838)التيي ٍ فاسسي كتاب ػٌَاى1823خشيذ (11

تيواسستاى  ،هشكضي ّاي تشاي كتاتخاًِ سيال هيليَىيك هيلياسد ٍ دٍيست ٍ چْل  هثلغ ت1396ِاسديثْطت

 سضا )ع( ٍ ًْاد هقام هؼظن سّثشي تيواسستاى اهام ،ٍليؼصش)ػج(

 دسآتاًواُ خشاساى جٌَتي استاى كتاب ًوايطگاُ اص سيال93758000هثلغ تِ( ًسخ257ِ)ػٌَاى113شيذخ (12

1396 

 ٍ فاسسي ٍكتة ّاCD ،ّا ًاهِ پاياى ًسخِ اص هٌاتغ كتاتخاًِ اي ضاهل 5199ساصي ٍآهادُ ٌَيسيفْشست (13

 .پَضص تحت ّاي كتاتخاًِ تِآًْا  اسسال ٍ اّذايي ٍ ضذُ خشيذاسي التيي

 كتاتْاي فشسَدُ صحافي (14

 ّا كتاتخاًِ ّوكاساى ٍيژُ تخصصي حضَسي كاسگاُ 8تشگضاسي (15

 جذيذالَسٍد داًطجَياى جْت اصكتاتخاًِ گيشي تْشُ ضيَُ آهَصضي كاسگاُ 9 (16

 هشكضي كتاتخاًِ ٍتسايت سٍصسساًي تِ (17

 استفادُ اص چاپگش اػتثاسي ْايكاستٍ تَصيغ تَليذ (18

ايستگاُ  70سايت جذيذ اطالع سساًي كتاتخاًِ هشكضي داًطگاُ تا ظشفيت تيص اص  افتتاح ٍ تْشُ تشداسي اص (19

 كاستشي ايٌتشًت.
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 تقذيش اص اػضاي فؼال كتاتخاًِ  (20

تشاساس ضاخصْاي تؼذاد ػٌاٍيي هطالؼِ ضذُ، كاسكشد  1/8/96لغايت  1/7/95اهتياص اػضاي كتاتخاًِ ّاي داًطگاُ اص 

 -( 2*  دفؼاتتوذيذ( + )5*  تؼذادهذاسكوطالؼْطذُ; ) اهاًت، توذيذ ٍ ديشكشد هذاسک اص طشيق فشهَل }اهتياص

ػضَ تِ ضشح ريل هي  2912ًفش اػضاي فؼال كتاتخاًِ ّاي داًطگاُ اص تيي  20ديشكشد{ هحاسثِ ضذًذ. ليست 

 تاضٌذ:

 ديركرد -( 2*  تمذيذ دفعات( + )5*  شذه مطالعه تعذادمذارک= ) امتياز

 

 نام و نام خانوادگی
گروه  

 عضویت
 مقطع

مذارک 

مطالعه 

 شذه

دفعات 

 تمذیذ
 امتیاز دیرکرد

رتبه در کل 

 اعضا

 دانشجو سعیدٌ ایران ديست
كارشناسي 

 ارشد
85 163 248 503 1 

 دانشجو سعیدٌ قاسمی
دكتري حرفه 

 اي
36 158 18 478 2 

 3 451 4 120 43 كارشناسي دانشجو حمیدٌ حسیىی

 دانشجو زَرا ضیاء
دكتري حرفه 

 اي
39 168 87 444 4 

 دانشجو مُسا متاَل
دكتري حرفه 

 اي
52 92 0 444 4 

 دانشجو میىا وجیب 
دكتري حرفه 

 اي
39 171 96 441 5 

 دانشجو مژگان کاردان
كارشناسي 

 ارشد
54 69 11 397 6 

 7 395 7 86 46 كارشناسي دانشجو مرتضی محمدی

 8 374 27 98 41 كارشناسي دانشجو مریم حجت پىاٌ

 دانشجو بُجت کاظمی
دكتري حرفه 

 اي
37 101 26 361 9 

 10 358 89 126 39 كارشناسي دانشجو فریبرز صادقی

 11 352 8 90 36 كارشناسي دانشجو مریم محمدی

 12 342 6 124 20 كارشناسي دانشجو علی ترابی زادٌ

 13 341 9 115 24 كارشناسي دانشجو مىصًرٌ سحرخیس

 دانشجو داویال احراری
دكتري حرفه 

 اي
20 127 15 339 14 

 15 330 80 110 38 كارشناسي دانشجو فاطمٍ تًاوایی

محمدرسًل 
 شریعتمداری

 دانشجو
حرفه دكتري 

 اي
36 131 135 307 16 

 17 302 131 139 31 كارشناسي دانشجو میالد رزقی

 18 300 25 80 33 كارشناسي دانشجو محمد کارجً

 دانشجو حسیه احساوی
دكتري حرفه 

 اي
20 130 73 287 19 


