گزارش عملکرد خذمات و فعالیت های کتابخانه مرکزی دانشکذه علوم پزشکی بهبهان
سال9314
ممذمٍ
گسارش وتابخاوٍ مروسی داوشىذٌ پیراپسشىی بُبُان با َذف آگاَی ي اطالع رساوی بٍ مذیران ،از خذمات ي فعالیت َای ایه مروس صًرت می
گیرد .بذیُی است ایه گسارش می تًاوذ بٍ مذیران در جُت بروامٍ ریسی دلیك ي ویس پیشرفت ایه وتابخاوٍ در آیىذٌ ومه شایاوی ومایذ.
بخش ايل :فعالیت َا ي خذمات
در حال حاضر تعذاد بیش از  3355عىًان وتاب فارسی ي بیش از  143عىًان وتاب التیه چاپی يجًد داردَ .مچىیه در ایه ديرٌ پایان وامٍ َای
ديرٌ وارشىاسی داوشجًیان رشتٍ بُذاشت محیط بٍ تعذاد  35عىًان مًجًد می باشذ .مجالت علمی -پصيَشی ي علمی پسشىی ویس مًجًد می
باشذ.
تعذاد اعضای فعال وتابخاوٍ  431وفر از  494وفر می باشذ .واربراوی وٍ بٍ طًر میاوگیه از مجمًعٍ وتابخاوٍ بیشتریه استفادٌ را داروذ گريٌ
رادیًلًشی ي گريٌ اتاق عمل ي پرستاری می باشىذ .پراستفادٌ تریه عىايیه وتاب َای گريٌ رادیًلًشی آواتًمی ي  MRIي گريٌ اتاق عمل ي
پرستاری تىىًلًشی جراحی ،بررسی يضعیت سالمت برای پرستاران می باشذ.
با تًجٍ بٍ محذيدیت َای استفادٌ داوشجًیان ي اعضا از پایگاٌ َای اشتراوی ،سًدمىذتریه پایگاٌ َای دسترسی آزاد ي بذين ویاز بٍ اشتران،
پایگاٌ َای  Doaj , Pubmedي  ...می باشذ وٍ بٍ داوشجًیان معرفی می گردوذ.

عملىرد خذمات ي فعالیت َای وتابخاوٍ مروسی

جذيل  -3فعالیت َا ي خذمات بخش اماوت
ردیف

تعذاد امبوت

0

تعذاد عضًیت

 444وسخٍ فبرسی ي  04وسخٍ التیه
 494وفر

2

تعذاد تسًیٍ حسبة

3

تعذاد کل اعضب فعبل

 402وفر

 04وفر

4

تعذاد کتبة رزري ضذٌ

 46وسخٍ

5

تعذاد کتت صحبفی ضذٌ

 32وسخٍ

جذيل  -1بیشتریه عىايیه بٍ اماوت رفتٍ از وتاب َای التیه
ردیف

عىًان

1
2

Radiologic science for Technologist
Anesthesia

جذيل  -5بیشتریه عىايیه بٍ اماوت رفتٍ از وتاب َای فارسی
ردیف

عىًان

0

آوبتًمی

2

تکىًلًشی جراحی

3

MRI

4

ثررسی يضعیت سالمت ثرای پرستبران

5

تکىیک َبی پرتًوگبری

6

اصًل ي فىًن پرستبری

7

فیسیًلًشی

8

فیسیک

سایر فعالیت َا:
عاليٌ بر فعالیت َا ي خذمات ريزاوٍ در بخش وتابخاوٍ الذامات ریل ویس صًرت می گیرد:
 خریذ کتبة از ومبیطگبٌ ثیه المللی کتبة تُران ثجت اطالعبت کتبة َبی خریذاری ضذٌ از ومبیطگبٌ َمکبری جُت سفبرش ي تُیٍ کتبة َبی ضخصی ثرای اعضبی َیئت علمی ي داوطجًیبن -راَىمبیی ي آمًزش ثٍ داوطجًیبن جُت ثبزیبثی مىبثع اطالعبتی مًرد ویبز در مجمًعٍ کتبثخبوٍ ي پبیگبٌ َبی اطالعبتی جُت ارائٍ تحقیق ي تکبلیف

بروامٍ َای آیىذٌ وتابخاوٍ:
 -0راٌ اوذازی ورم افسار کتبثخبوٍ ای پبرس آررخص ثٍ مىظًر ثُجًد کیفیت خذمبت کتبثذاری
 -2سفبرش مجالت علمی ي ريزوبمٍ ثٍ مىظًر استفبدٌ در سبله کتبثخبوٍ

