
 

 7931-کتابخانه دانشکده شرق گیالن  سالیانه عملکرد گزارش

 

 :7931آمار کارکرد میزامانت در سال  -

 

 

 

 

 

 : کتابخانه  ورود منابع در نرم افزار -

 
 

  کتابخانه جامع افزار نرم در منابع اطالعات ورود   - 

 محترم اعضای از اعم کاربران استفاده و کتابخانه مخزن در قرارگیری و التین و فارسی کتب نسخه 765   سازماندهی  -

 مختلف مقاطع دانشجویان و علمی هیات

 

 تعداد عنوان عنوان منبع
 

 تعداد نسخه
 

 241 کتب فارسی
555 
 

 21 التین کتب 
21 
 

 5 پایان نامه
5 

 

 



 فعالیت علم سنجی :  -

  مبنی بر لزوم حضور مقاالت در پروفایل های علم سنجی، برای اعضای محترم هیأت علمی جدید و راهنمایی و آموزش های الزم

 قدیم به منظور دریافت تشویقی مقاالت  

  تهیه پروفایل علم سنجی برای مقاالت مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشکده در گوگل اسکالر به منظور گردآوری آثار و

 ترویج استفاده از آنها در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه: 

https://scholar.google.com/citations?user=brffPTgAAAAJ&hl=fa&authuser=3   

 های دو عضو محترم هیأت علمی دانشکده در مراحل ارتقاء رتبه از بررسی و کنترل صحت نمایه های مقاالت و نظارت بر پروفایل

 دانشیاری به استاد تمام 

  های دو عضو محترم هیأت علمی دانشکده در مراحل ارتقاء رتبه از پروفایلبررسی و کنترل صحت نمایه های مقاالت و نظارت بر

 استادیاری به دانشیاری 

 دیار به منظور های شش عضو محترم هیأت علمی با مرتبه مربی و استاهای مقاالت و نظارت بر پروفایلبررسی و کنترل صحت نمایه

 ترفیع رتبه ساالنه

 و بهداشت وازرت دانشگاهیان عترت و قرآن جشنواره سومین و بیست در کارمندان گروه نویسی مقاله رشته پژوهشی اول رتبه کسب 

 :  طب و قرآن پژوهشی - علمی مجله در مقاله انتشار

 "گیت ریسرچ علمی اجتماعی شبکه در "سالمت و قرآن" حوزه پژوهشگران علمی تولیدات جایگاه"

 ملی همایش در حضور برای دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته فعال دانشجویان و علمی هیأت اعضای و سنجی علم رابط مشارکت 

 شبکه تحلیل و سنجی علم نوین های روش از استفاده با المللی بین و

“Mapping the scientific collaboration of Iranian researchers in international studies on 

Alzheimer's” 

"The co-word analysis and visualization of a 10-year international research on drowning"  

 سنجی علم حوزه برای آموزشی محتوای انتقال و اساتید با ارتباط تبادل برای اجتماعی های شبکه از استفاده. 

 :است شده گذاشته اشتراک به آپارات محیط در نمونه برخی از محتواها

https://www.aparat.com/v/DhFvq 

https://scholar.google.com/citations?user=brffPTgAAAAJ&hl=fa&authuser=3
https://www.aparat.com/v/DhFvq


 

 :7931در سال  کارگاه برگزاری -

 

 

  دانشکده کتابداران توسط دانشجویان و علمی هیئت محترم اعضای سازی توانمندی جهت در شده برگزار های کارگاه

 

 عنوان کارگاه تاریخ برگزاری گروه هدف

 66/01/0935 گیالن شرق درمانی مراکز پرستاری درکا
) آشنایی با پایگاه های اطالعاتی استنادی  روش تحقیق

 راهبرد و فنون جستجو( :انگلیسی

 19/00/0935 کادر پرستاری مراکز درمانی شرق گیالن
 استنادی اطالعاتی های پایگاه با آشنایی) مقاله نویسی

 راهبرد و فنون جستجو( :انگلیسی

 69/00/0935 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و هیئت علمی
 متون بررسی در  تکنیک های مصورسازی علم آشنایی با کاربرد

 پژوهشی

 مقاله نویسی و انتخاب ژورنال مناسب کارگاه  01/06/0935 دانشجویان ترجیحا مقطع ارشد و دکترا

 60/06/0935 دانشجویان
و نحوه بازیابی منابع  با نرم افزار کتابخانه ثنا کارگاه آشنایی 

 اطالعاتی

 سامانه منبع یاب کارگاه آشنایی با  66/06/0935 دانشجویان
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