
 

کتابخانه عملکرد واحد  
پزشکی نوین های فناوری-پيراپزشـــكي- مامائی و پرستاري های دانشکده   

 

 

 گردآوری و تنظیم

 فاطمه رمضانی پاکپورلنگرودی
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 )سفارشاتمنابع(یسازمجموهع بخش

 

 

 

 (9318تهران ) کتاب المللی ینب نمایشگاهسی و دومین 

 

 در خرید  جهت نیازسنجی براساس آموزشی یهاگروه یازموردن منابع عناوین فهرست تهیه -

 (9318تهران) کتاب المللیینب نمایشگاه

 

 تهران کتاب المللیینب نمایشگاه سیودومیناز کتب خری  -

 

 مبلغ هزینه شده تعداد )نسخه( منبع ردیف

 89183958 951 کتب فارسی 9

 18598888 1 کتب التین 9

 

951)بدرش هازطرفکارگزاربالیستنهاییکهبدال ارسال18وتطبیقکتبنمایشگاهبررسی -
 دهیسازمانبخشبهارسالوثبتومهر(عنوانکتابالتین1نسخهکتابفارسیو

 
کلیهمندابعهایبع یتازمانتحویلاعالموصولوپیگیریکسریکتبازکارگزاروپیگیری -

 ازناشر

 
وبدودنشد هید اریخر18پیگیریسفارشتاخری کتبموردتقاضایاساتی کهدرنمایشدگاه -

.گروهزبانازجملهاساتی یازموردنخری کتب
  



 

منابعسازماندهیبخش
 

 

 جامعکتابخانه افزارنرم نامهدریانپاشاملکتبفارسیوالتینو منابع اطالعات ورود  -

 


مخدزن در وقرارگیدرینامدهیدانپاعندوانپنجنسخهکتبفارسیوالتینو383سازمان هی -
 اتعلمیودانشجویانمقاطعمختلفکتابخانهواستفادهکاربراناعمازاعضایمحترمهی

 

 


 تعداد نسخ منبع

 

 کتب فارسی
063 
 

 کتب التین
66 
 

 نامه پایان
 عنوان 5

 
 

 

 

  



 امانت بخش

 امانت بخش

 

()گردشمنابع بخشامانت
 

 
 

 :9318ییزپا-بهار(گردشمنابع)امانتواستردادمنابعکارکرد -

 
 

 
 
 
 

)حضدوریوییرحضدوری(ورزرومندابعل)امانتواسدتردادوتم ید خ ماتبخشامانتشام -
 )موضوعی(یاردهقفساتبراساسنظمیادورهوشلفخوانیکاربران(یازموردن



 خواهرانوبرادارانمطالعهیهاسالناموربرنظارت -

 
فارسدیو)وعمومی قفسهازکتبتخصصی911بربال (یاردهانجامفعالیتشلفخوانی)نظم -

وتطبیدقکتدبامدانتیشداملدیرکدردبداقفسداتافدزارایازنرمگیریدورهگزارشو(التین
دانشدد هیهداکاندالبدههداگدزارشوارسدال بهجهتاطمینانازحسابکداربران موضوعی

دانشدجویانویرسداناطدال جهدتپیراپزشدیباذکرشمارهدانشدجویی –پرستاریومامایی
 پیگیریتوسطآنان.

  



 

سماواح باماهنگیه - بهمربوطاموربررسیویلالتحصفارغدانشجویاناسامیتهیهودانشد ه
مقداطعدرتحصیلیرشتهپنجشاملمرکزیکتابخانهپورتالازدانشجویانپرون هحسابتسویه

 ناپیوستهکارشناسیوکارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
اسدیهدایکارشندررشدته(18مهدروبهمدن)ید الورودج شد گانناموعضویتپذیرفتدهثبت -

فنداورییسدتز)یهدارشدتهوکارشناسدیارشد ششرشدته()یپرستاریوماماییوپیراپزشد
 .علومسلولیکاربردیودکترای(پزشدیوپرستاریسالمن ی

 


 
 

   

2 4 4 

25 

28 

23 

19 

22 

31 

      1398شدگان جدیدالورود  نام و عضویت پذیرفته  ثبت

   پرستاری سالمندی زیست فناوری پزشکی  علوم سلولی کاربردی

   رادیولوژی هوشبری اتاق عمل 

 علوم آزمایشگاهی  پرستاری  مامایی



یرساناطالعبخش  

 

هیأت علمی، محترم برای اعضای  یرسان اطالع در حوزهنامه  565ارسال  

شامل این موارد  که 9318بازه شش ماه اول سال  در دانشجویان و همکاران

 :باشد یم

 

و Matching سدااالتو«تشدریحیالدترونیددیآزمدونفدرمطراحدی»آموزشدیفدیلمتد ویندرمشدارکت -

 دانشد هعلمیهیئتاعضایبهرسانیاطال 

برایآنرسانیاطال ویابمنبعسامانهطریقازالمللیبینناشرانکتبالدترونیدیکاملمتنبهدسترسیخبرتهیه -

 دانشجویانوعلمیهیئتمحترماعضای

 لنگرود–گیالنشرقپیراپزشدی–ماماییوپرستاریدانشد هسنجیعلمعملدردگزارشتهیه -

 آنمستن اتهمراهبهآموزشیکارگاهسهگزارشهیهت -

http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid=99811

کتابخانهمرتبطبهحوزهمنابععلمیوپژوهشیهاییهاطالعارسال-

سواداطالعاتیدرسطحدانشگاهوخارجازآنیهامهارتباآموزشیمرتبطیهاکارگاهیهابرنامهیرساناطال -

توسطدانشجویانیرساناطال انگلیسیحوزهپژوهشویهاکتابترویجمطالعهگروهی-

ارش کارشناسیکارشناسیوآندرمقاطعمرتبطبهیافزارهانرمآموزشرفرنسنویسیوندووروکاربا-

المللیینباطالعاتیهاییگاهپاآنهادرسازییهنماوهمداریبادفترمجلهدانشگاهبرایداوریمقاالت-

وگردآوریمحتوایآموزشیم رسهتابستانهمشارکتبادانشجویانکمیتهتحقیقاتدانشگاهدربرگزاری-

ایستگاه)وزارتبه اشتیتهیهمحتوایآموزشیدرقالبدورهکارگاهیآنالینبرایآمادگیدرجلسهمصاحبهدکترا-

منابع(جستجوی

مشارکتیبرایاستفادهازآنهاصورتبهپزشدیوآموزشیرساناطال هاییستمسیهامهارتآشناییبا-

ج ی )علومآزمایشگاهی،مامایی،اتاقهاییورودمباحثهدانشجویاندانشد هبراییهاگروهاعضاییروزرسانبه-

پرستاری(رادیولوژی،هوشبری،عمل،
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یسنجعلمبخش
 

 

 ذیل انجام پذیرفت: های یتفعال یسنج علمحوزه در  

 

ازمقالدهدومسدتن اتتهیدهو Anaesthesia, Pain & Intensive Care مجلههاینمایهرسیبر -

ترفیعجهتبهدانشد هعلمیهیئتاعضای

 journal of مجلدهدردانشد همحترماساتی ازمقالهعنوانیکسازینمایهع مگزارشتهیهوبررسی -

research in medical and dental science 

 
 دانشد هعلمیعضوهیأت31ازبیش (ORCID, GS, RG, Publons) هاییلپروفاکردنچک -


 آنهاهاییهنمااعتبارسنجیومجالتانتخابدرمشارکت -


 علمدیهیدأتاعضدایبدهیسدنجعلدمسدامانهبدامرتبطهاییلپروفاج ی تحوالتوتغییراتباآشنایی -

Publonsگیتریسرچو 


وملیهاییشهمادرشرکتبراییسنجعلمیهاپژوهشدرعلمیهیأتاعضایودانشجویانبامشارکت -

 )بیشازپنجمورد(المللیینب

 

  



یتواحدکتابخاهنساوببخش  


یهداکتابخاندهارتقایوارزشیابیبرنامه)سایتکتابخانهدانشد هلیستارزیابیوبچکتدمیل -
 18بهاروتابستانیهادورهکشور(پزشدیعلومیهادانشگاه

 
دویتساوبواح کتابخانهدریتساوبموردنیازمحتواهاواطالعاتتهیهوتدمیلوبارگزاری -

.خلقدرپورتالکتابخانهباهمداریخانممهن سخوشدانشد ه


 =77811http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid:لینکپورتال

 

کتابخانهپورتالدر«کتابخانهآنالیننظرسنجیفرم»و« کتاب ارازپرسش»یتمآایجاد -

هادانشد ه

 

 کتابدار از پرسش                      

اطالعاتنیاز«بپرس کتابدار از»طریقازتوانن میالدترونیککتابیاخاصاطالعاتیمنبعبهنیازصورتدرکاربران

.نمایی واردراخودموردنظرمنبعاطالعاتوکردهکلیک«بپرسکتاب اراز»منویبرمنظورب ین.کنن مطرحکتاب ارباخودرا
صورتدریاوکردخواه ایمیلشماالدترونیدیآدرسبهرامنبعموردنظرالدترونیدی،منبعبودنموجودصورتدرکتاب ار

.دادخواه انجامتامینم رکامدان،


 کتابخانه آنالین نظرسنجی فرم                    

کتابخانه،عملدردبهبودمنظوربههاآننتایجازاستفادهوکتابخانهکاربرانمنطقیبازخوردهایبهدستیابیبرای

.استش هتنظیموکتابخانهتهیهواح توسطآنالین  نظرسنجی فرم 
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کتابخاهنواحد بخشآموزش
مندابعاطالعداتیوروشجسدتجوینحوهوثناکتابخانهافزارنرمباآشناییآموزشیمختلفیازقبیلهایکارگاهتاکنوندانشد هکتابخانه

.استنمودهبرگزاراعضایهیاتعلمیودانشجویان()کاربراندرسطوحمختلفنیازبنابهنویسیو...راتحقیقومقاله

 ()جدیـد (9318)تابستان  دانشجویان و علمی هیئت اعضای سازی توانمندی جهت در برگزارشده های کارگاه

هدف گروه برگزاری تاریخ   عنوان کارگاه نام مدرس 

پرستاریمراکزدرمانیشرقگیالنادرک  

 
91/11/9318  

 
 آقایابوذررمضانی

 تحقیقروش

95/11/9318 گیالنشرقدرمانیمراکزپرستاریکادر پاکپوررمضانیفاطمهخانم  نویسیمقاله   

صیدرآزموندکترایتخصادبرگزی هافر 91/11/9318  آقایابوذررمضانی 
 

باآشناییایستگاهجستجویمنابع:
 اصطالحنامههاو....

صصیدرآزموندکترایتخرادبرگزی هاف  91/11/9318  آقایابوذررمضانی 
باآشناییایستگاهجستجویمنابع:

و...م یریتمنابعافزارهاینرم  
 

 (9318 بهار) دانشکده دانشجویان و علمی هیئت محترم اعضای سازی توانمندی جهت در برگزارشده های کارگاه

 تاریخ برگزاری نام مدرس عنوان کارگاه
 گروه هدف

 

یریکارگبهتوانمن سازیاعضایهیأتعلمیدرآشناییو
نگارشواصالحخودکارگرامرانگلیسیدرپروژهیافزارهانرم

تحقیقاتیآموزشپزشدی
علمییئتهاعضای99/3/9318رمضانیدکترعلیزادهوآقای

افزارنرمپیشرفتههاییتقابلیریکارگبهباآشناییکارگاه

9193Wordدرتحقیقاتییهاپروژهویرایشونگارشدر

پزشدیعلومآموزشیطهح

علمییئتهاعضای3/9/9318کهنهوآقایرمضانیدکتر


(9)آزمونالدترونیکسااالتطراحینمونهیآموزشکارگاه



،آقایپوریلاسماعدکترعلیزاده،دکتر
شعوریوآقایرمضانی

علمییئتهاعضای98/9/9318


(9)آزمونالدترونیکسااالتطراحینمونهیآموزشکارگاه



،آقایپوریلاسماعدکترعلیزاده،دکتر
شعوریوآقایرمضانی

علمییئتهاعضای93/9/9318

 



 

 

 پرتال کتابخانه مرکزی به آدرس

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search/ 

رسانیدرهرزمانیومدانیهایاطالعاتیاشتراکیواطال پایگاهامدانجستجویمنابعکتابخانه،عضویت،جستجودر





گیالن به آدرس پزشکی علوم دانشگاه دیجیتال کتابخانه  

http://www.gums.ac.ir/diglib 

اطالعاتیجامعهبرایآزاددسترسیبامنابعسایروبه اشتوزارتمشترکالدترونیدیاطالعاتیمنابعبهدسترسیارائه





 به آدرس (لنگرود) گیالن شرق دانشکده پرتال واحد کتابخانه
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