
 

 
 
 
 
 
 
 

 مركزي عالمه بالدي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر گزارش عملكرد كتابخانه
 

1397تا پايان خرداد ماه  1396از ابتداي سال    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

هردانشگاه علوم پزشكي بوش و اقماري مركزي هايكتابخانهمشخصات   

  97تا پايان خرداد ماه 
 

كتابخانه مركزي  مشخصات كتابخانه
دانشكده 

 پزشكي

 بيمارستان

 شهداي خليج فارس
 بيمارستان قلب

 مترمربع 25 مترمربع 120 مترمربع 400 مترمربع 1200 مساحت

 8 24 47 97 ظرفيت سالن مطالعه

 3 - 6 36 رسانياطالعكامپيوترهاي بخش 

 471 5882 8041 22799 كتب فارسي

 120 2006 3948 3444 كتب التين

 - - - 8045 كتب تخصصي معارف

 - - - 15 *پايگاه اطالعاتي التين 

 - - - - پايگاه اطالعاتي فارسي

 - - - Ebook 2514هاي الكترونيكي كتاب

 - - - 128 مجالت غير آبونه فارسي

 - - - 744 نامهپايان 

 1252 1351 1357 1541 تعداد اعضا

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

هردانشگاه علوم پزشكي بوش و اقماري مركزي هايكتابخانهمشخصات   

  1397تا پايان خرداد ماه 1396از ابتداي سال 

كتابخانه مركزي  مشخصات كتابخانه
دانشكده 

 پزشكي

 بيمارستان

 شهداي خليج فارس
 بيمارستان قلب

 29 860 623 1089 كتب فارسي

 3 66 43 69 كتب التين

 - - - 69 كتب تخصصي معارف

 - - 74 151 پايان نامه

 340 451 438 462 تعداد اعضا

 89 1026 6707 14265 امانت كتاب

 87 1001 6815 14703 بازگشت كتاب

 
 بخش فهرستنويسي 

بخش فهرستنويسي و آماده سازي كتابخانه كه وظيفه فهرستنويسي وآماده سازي منابع و تصحيح ركوردهاي 
عنوان كتاب فارسي جديدو تعداد  734تعداد  1396پيشين منابع را بر عهده دارد در اين بخش در سال 

ب ليبل و باركد و عنوان كتاب التين  فهرستويسي شده و مراحل آماده سازي كتاب شامل تهيه برچس 184
همچنين كار بارگذاري تگ كتابها در سيستم كتابخانه توسط . براي كتابها انجام گرفت RFIDنصب تگ 

 .كاركنان بخش فهرستنويسي صورت گرفت
 :بخش مجموعه سازي

اين بخش وظيفه تهيه منابع كتابخانه را بر عهده دارد بر اين اساس در ماه هاي ارديبهشت و آبان همزمان با 
برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران و نمايشگاه كتب كاربردي دانشگاهي در آبان كار مكاتبه با گروه 

بر اين اساس ليست كتابهاي مورد نياز . هاي آموزشي و دريافت ليست كتابهاي درخواستي انجام گرفت
س جدول زير به تفكيك كتاب كتابخانه تهيه و نسبت به خريد كتابها اقدام شد كه بر اين خريد ها بر اسا

 :التين و فارسي مي باشد



 

 :بخش امانت
بخش امانت وظيفه امانت كتب و بازگشت و تمديد مدارك براي اعضا را بر عهده دارد بخش امانت كتابخانه 

به عنوان پر مراجعه ترين بخش كتابخانه روزانه با جمع كثيري از محققين و پژوهشگران و دانشجويان 
اط داشته به ارائه خدمات به آنها مي پردازد كه كاركرد اين بخش در كتابخانه مركزي و كتابخانه دانشگاه ارتب

 :هاي اقماري بر اساس جدول ذيل مي باشد

كتابخانه مركزي  مشخصات كتابخانه
دانشكده 

 پزشكي

 بيمارستان

 شهداي خليج فارس
 بيمارستان قلب

 89 1026 6707 14265 امانت كتاب

 87 1001 6815 14703 بازگشت كتاب

 :بخش مرجع و اطالع رساني
بر اساس خط مشي كتابخانه مسئوليت مديريت كتابهاي مرجع و نشريات و بخش مرجع و اطالع رساني 

پايان نامه هاي و دسترسي پذيري پايگاه هاي اطالعاتي را بر عهده دارد در اين بخش ضمن خريداري كتب 
مرجع بر حسب در خواست گروههاي آموزشي ساليانه پايان نامه هاي دفاع شده در دانشگاه نيز به كتابخانه 

پايان نامه جديد وارد كتابخانه شده و توسط همكاران بخش  151تعداد  1396داده مي شود در سال  تحويل
تهيه راهنماي پايگاه هاي . فهرستنويسي شده و در مخزن كتابخانه جهت استفاده محققان قرار گرفته است

شگران انجام گرفته اطالعاتي و آموزش شيوه هاي جستجو به مراجعان توسط همكاران به دانشجويان و پژوه
 . است

 96نمايشگاه كتاب ارديبهشت  خريد
بر اساس ليست كتابهاي درخواستي رسيده از گروه هاي مختلف آموزشي و نيازسنجي هاي صورت گرفته 

و نهايتا اختصاص يافت ميليون ريال براي خريد كتاب  600000000مبلغ  توسط بخش مجموعه سازي
بر اساس جدول ذيل به تفكيك خريد كتاب كتاب خريداري شده و ميزان از نمايشگاه  زكتابهاي مورد نيا

:مي باشد  
  

 مبلغ كل كتابها
 

 مبلغ پرداختي
 

 مبلغ تخفيف
 

 كتاب فارسي 
 

431898400 
 

321513450 
 

111384950 
 

  كتاب التين
 

419022630 
 

303272000 
 

115750630 
    



 

 227135580 624785450 850921030 جمع كل كتابها

 96 آبان نمايشگاه كتاب خريد
بر اساس ليست كتابهاي درخواستي رسيده از گروه هاي مختلف آموزشي و نيازسنجي هاي صورت گرفته 

و نهايتا اختصاص يافت ميليون ريال براي خريد كتاب  300000000مبلغ  توسط بخش مجموعه سازي
بر اساس جدول ذيل به تفكيك خريد كتاب از نمايشگاه كتاب خريداري شده و ميزان  زكتابهاي مورد نيا

 :مي باشد
  

 مبلغ كل كتابها
 

 مبلغ پرداختي
 

 مبلغ تخفيف
 

 كتاب فارسي 
100281000 75671500 24609500 

 
  كتاب التين

79764000 55834800 23929200 

 
 جمع كل كتابها

180045000 131506300 48538700 

 

 97نمايشگاه كتاب ارديبهشت  خريد
ليست كتابهاي درخواستي رسيده از گروه هاي مختلف آموزشي و نيازسنجي هاي صورت گرفته  بر اساس

و نهايتا اختصاص يافت ريال براي خريد كتاب  ميليارد 1000000000مبلغ  توسط بخش مجموعه سازي
 بر اساس جدول ذيلبه تفكيك خريد كتاب از نمايشگاه كتاب خريداري شده و ميزان  زكتابهاي مورد نيا

 :مي باشد
  

 مبلغ كل كتابها
 

 مبلغ پرداختي
 

 مبلغ تخفيف
 

 كتاب فارسي 
 

940621000 
 

671641275 
 

269519725 
 

  كتاب التين
 

438297000 
 

327550800 
 

113986200 
 

 جمع كل كتابها
 

1378918000 
 

999192075 
 

383505925 
 

 
 
 



 

 
 
 رتبه برتر وبسايت كتابخانه مركزي دانشگاه

هاي مركزي خانهسايت كتابي بوشهر در ارزيابي وبكتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكسايت وب
در آييني كه به مناسبت بزرگداشت هفته كتاب و روز  هاي علوم پزشكي رتبه برتركشور را كسب كرددانشگاه

اده معاون زهاي كتابخانه مركزي دانشگاه ايران برگزار شدتوسط دكتر ملككتابدار در محل سالن همايش
.تقدير شد از مدير كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت  

دانشگاه ديجيتالرتبه برتر وبسايت كتابخانه   
 ديجيتالهاي خانهسايت كتابي بوشهر در ارزيابي وبسايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكوب

رتبه  كشور كه توسط معاونت تحقيقات و فنائري وزارت بهداشت صورت گرفت هاي علوم پزشكيدانشگاه
 .برتركشور را كسب كرد

 تشارات كشوررتبه برتر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سامانه ان

اندازي، هاي علوم پزشكي كشور و ابالغ مأموريت مبني بر راهدر راستاي برنامه عملياتي مشترك دانشگاه
عنوان ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به1396روزرساني سامانه كتب دانشگاهي دانشگاه در سال تكميل و به

رييس كتابخانه مركزي و مسئول شوراي  ها و زحمات زهرا صفاييشده و از فعاليترتبه برتر شناخته
انتشارات دانشگاه، توسط دكتر پيام كبيري رييس مركز توسعه و هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي وزارت 

 .بهداشت درمان و آموزش پزشكي با اهداي لوح تقدير تشكر و قدرداني شد
 
 

http://lib.bpums.ac.ir/Fa/News-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-15424.htm

	رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سامانه انتشارات کشور
	در راستای برنامه عملیاتی مشترک دانشگاههای علوم پزشکی کشور و ابلاغ مأموریت مبنی بر راهاندازی، تکمیل و بهروزرسانی سامانه کتب دانشگاهی دانشگاه در سال 1396، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بهعنوان رتبه برتر شناختهشده و از فعالیتها و زحمات زهرا صفایی رییس ک...

