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 9911گسارش اجمالی از فعالیت های کتابخانه مرکسی در سال 

 ىایسابػ ُرّز :نیظٌت ٍ ِیْت

 (یکشسپ یًاسر عالطا ٍ یراذباتک ذشرا یساٌشراک)

 

 9911اّن فؼالیت ّای کتابخاًِ هرکسی در سال  ردیف

 کتاتخاًِ تا ًام ًشم افضاس تحت ٍب آرسسا؛ًشم افضاس جذیذ  ساُ اًذاصی  .1

2.  

داسد کِ تا تَجِ تِ دس پایاى ًاهِ دس کتاتخاًِ ٍجَد  1011ساُ اًذاصی تاًک اطالعاتی پایاى ًاهِ ّا2 قشیة تِ 

پایاى ًاهِ، تا تاسگزاسی آى ّا دس ًشم افضاس جذیذ، قاتلیت تَسق ٍ  1311دستشس تَدى فایل الکتشًٍیک تقشیثا 

 فشاّن شذ. 1311هشاّذُ تشای اعضای کتاتخاًِ ٍ اعضای ّیأت علوی دس سال 

 اًی هجوَعِ ّا؛کتاب فاسسی ٍ التیي اص کتاتخاًِ تِ هٌظَس تِ سٍص سس 3111حذٍد  ٍجیي  .3

 ًسخِ کتاب فاسسی ٍ التیي تشای کتاتخاًِ ّای داًشگاُ؛ 2311تالغ تش  خشیذ  .4

 تِ سٍصسساًی سایت کتاتخاًِ هشکضی؛  .5

6.  

تْیِ اعالى ّای آگاّی سساى، افضایش سقف تذّی تشای کاستشاى، افضایش هذت صهاى اهاًت کتاب، افضایش 

ات توذیذ ٍ سصسٍ تِ صَست تلفٌی ٍ... اص جولِ اقذاهات دٍساى تعذاد هذاسک تشای تِ اهاًت تشدى، اسائۀ خذه

 کشًٍا تَد.
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 9911در سال  سفارشاقذاهات بخش 

 )ریال( ّسیٌِ کلی تؼذاد ًسخ خریذاری شذُ تؼذاد ػٌَاى خریذاری شذُ هٌابغ

 2272 845 کتاب فارسی
235.935863522 

 928 58 کتاب التیي

 9911بخش سفارشات بِ تفکیک هرکس در سال  خریذاقذاهات 

 تؼذاد ًسخ خریذاری شذُ تؼذاد ػٌَاى خریذاری شذُ ًام کتابخاًِ
 )ریال(هبلغ ّسیٌِ شذُ 

 التیي فارسی التیي فارسی

 65939463522 58 451 85 982 داًشکذُ پسشکی

 0 0 0 0 0 داًشکذُ دًذاًپسشکی

 5532423222. 99 990 9 29 داًشکذُ پرستاری برٍجي

 532.238823222 28 9022 1 981 بیوارستاى ّاجر

 64837623222 24 489 98 914 بیوارستاى کاشاًی

 9911در سال  آماده سازی کتاب هااقذاهات بخش 

 آهادُ سازی ردُ بٌذی فْرست ًَیسی ثبت

 التیي فارسی التیي فارسی التیي فارسی التیي فارسی

2581 995 2581 901 2581 901 2800 58 

 9911در سال  آماده سازی پایان نامه هااقذاهات بخش 

 آهادُ سازی ًوایِ سازی فْرست ًَیسی ثبت

 التیي فارسی التیي فارسی التیي فارسی التیي فارسی

55 0 55 0 55 0 55 0 

 

 9911در سال  امانتاقذاهات هربَط بِ بخش 

 ًام کتابخاًِ
 تؼذاد هراجؼیي

 بِ طَر هیاًگیي

 تؼذاد

 تسَیِ حساب 

تؼذاد هذارک اهاًت 

 رفتِ یا در اهاًت

تؼذاد هذارک 

 بازگشتی

 9954 4429 890 1000 داًشکذُ پسشکی

 250 908 9 2400 داًشکذُ دًذاًپسشکی

 90 42 59 2400 داًشکذُ پرستاری برٍجي

 805 185 هتورکس با پسشکی 90800 بیوارستاى ّاجر

 984 252 هتورکس با پسشکی 528 بیوارستاى کاشاًی
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 ًیرٍی اًساًی تَزیغ ٍکتابخاًِ ّا تجْیسات 

5.99کتابخاًِ ّای داًشگاُ در سال  فیسیکیٍیژگی ّای   

 ًام کتابخاًِ
سال 

 تاسیس

هساحت 

 کتابخاًِ
 هتر هربع()

تعذادسالي 

 هطالعِ

هساحت 

سالي 

) هتر هطالعِ 

 هربع(

تعذاد 

 صٌذلی

تعذاد 

 پرسٌل

رایاًۀ هَجَد در  تعذاد

 کتابخاًِ

 بخش فٌی

 کتابخاًِ
5.76 45 - - - 4 5 

 2 5 92 557 2 65. 5.76 داًشکذُ پسشکی

داًشکذُ 

 پسشکیدًذاً
5.95 29 5 - 8 5 5 

داًشکذُ 

 پرستاری برٍجي
5.72 559 2 42 .2 5 5 

بیوارستاى 

 ّاجر)س(
5.65 .25 2 242 524 2 4 

بیوارستاى آیت 

 اهلل کاشاًی
5.89 .. 5 22 4 5 2 

5.99کتابخاًِ ّا بِ تفکیک هیساى تحصیالت ٍ رشتِ تحصیلی در سال  کارکنانتَزیع فراٍاًی   

 ًام کتابخاًِ
 رشتِ تحصیلی هیساى تحصیالت تعذاد پرسٌل

 کارشٌاسی کارداًی دیپلن هرد زى
کارشٌاسی 

 ارشذ
 غیرکتابذاری کتابذاری

بخش فٌی 

 کتابخاًِ
4 2 2 2 5 . *  

 *  2 5 2 2 2 5 داًشکذُ پسشکی

داًشکذُ 

 پسشکیدًذاً
5 2 2 2 5 2 *  

داًشکذُ 

 پرستاری برٍجي
5 2 2 5 2 2 *  

بیوارستاى 

 ّاجر)س(
2 5 2 2 5 2  * 

بیوارستاى آیت 

 اهلل کاشاًی
5 2 2 2 2 5 *  

 . 7 4 4 2 2 5 52 جوع کل

 


