
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد 

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی 

 1399در سال 

  

 



 
 

 
 

 

 

 مقدهم

بخش  ردمی باشد هک   1399سال رد  شده مجموهع مدرییت اطالع رسانی زپشکی و خدمات علمیگزارش حاضر مجموع فعالیت اهی انجام 

صصی کتابخاهن :  تخ
واحد روابط ، گروه خدمات اطالع رسانی زپشکی، گروه خدمات فنی و بازنمایی اطالعات، گروه علم سنجی اهی 

همچنین، اراهئ گردیده است. و واحد فناوری اطالعات عمومی 
رد دوران شیوع کروان اراهئ کتابخاهن مرکزی مجموهع فعالیت اهی 

  گردیده است.

است رد سال آتی فعالیت اه و تالش اهی انجام شده این مدرییت بخشی از ااظتنرات علمی و اطالع رسانی جامعه دااگشنهی  د امی

مات سال  ف کالن دااگشنه مرتفع نماید و راهنمایی ربای اقدا  اهی آتی باشد.را رد تحقق اهدا

کاران هب جهت تعهد و تالش خود رد اراهئ آمار و کاران کتابخاهن می باشد بدین وسیله از تمامی هم  نظر هب این هک این گزارش حاصل تالش هم

 داده اه تشکر و قدردانی می نمایم. 

 مدرییت اطالع رسانی زپشکی و منابع علمی       

     1400بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 

 
 

 
 

 گزارش عملکرد گروه خدمات اطالع رسانی پزشکی

 1399در سال 
 

 

 ارش کننده:زواحد گ

  شکیزگروه خدمات اطالع رسانی پ

 

  ارش:زگ تاریخ

  1400فروردین 

  ارش کننده:زنام گ

 احمد محمودی

سرپرست گروه خدمات اطالع   سمت:

 شکیزرسانی پ

 1399ارش مربوط به ماه: فروردین تا اسفند زگ
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 گروه خدمات اطالع رسانی پزشکی

 مقدمه
ستهکتابخانهارائه خدمات جستجو و بازیابی اطالعات در  سانی ه سئولیت ها و مراکز اطالع ر صلی م شمار می ا های کتابخانه به 

پژوهاند اعضتتای هی ت علمی و دانشتتجویان داخخ و خارن دانشتت اه با فراه  رود. این امر با هدف پشتتتینانی از مقیییند دان 

دار بوده که براستتان نیاز مکانیزه را عهدهرستتانید مستتوولیت ارائه خدمات اطالعاهی به صتتورت های نوین اطالعنمودن فناوری

 .نمایدهای علمی و فنی موجود در جهان اقدام میهخصصی جامعه استفاده کنندگان نسنت به ارائه آخرین داده

 اهم فعالیت ها

هامین منابع علمی دانشتتت اه اع  از یاپی والکترونیکی به ویژه پای اههای اطالعاهی در قالن کنستتترستتتیوم وزارت  -1

 تد درمان و آموزش پزشکیبهداش

 های آموزشی مرهنط یا حوزه اطالع رسانی پزشکیمدیریت و برگزاری کارگاه ها و همای  -2

ستانی از طریق برگزاری کارگاههای  پژوهشی و  -3 شکده ای و بیمار شاغخ در واحدهای هابعه دان سانی  آموزش نیروی ان

 افزای  سواد اطالعاهی

ست -4 سیا شی و  شکی های امانت یکهدوین خط م سانی پز ضویتد برگزاری کارگاهها در حوزه اطالع ر پاریه منابعد ع

 دانش اه

 شامخ پورهال و کتابخانه الکترونیکای وب سایت کتابخانه و مراکز اطالع رسانی پزشکی ارزشیابی دوره -5

  طریق از حضوری غیر یا و حضوری هقویخ و ارسال و مدرک هقویخ و اطالعات بازیابی و جستجو اختصاصی خدمات -6

 جاننی های حافظه پرینتد اسکند د(cd,dvd,usb)اطالعاهی هایمقمخ الکترونیکد پست

  VPNخدمات استفاده از  -7

 )حضوری و غیر حضوری( علمی درخواستی های زمینه در پژوهش ران سواالت به پاسخ و اطالعاهی ارائه مشاوره -8

 و غیر حضوری و پاسخ ویی از راه دور به شکخ هلفنیمرجع مجازی ارائه خدمات  -9

 و پورهال کتابخانه مرکزی اطالعاهی های پای اه از استفاده راهنمایی و آموزش -10

 هولید مقتوا در فرمت های مختلف -11

انجام کلیه فعالیت های مربوط به امانت و عضویت متمرکزد جستجو و همدید غیر حضورید هسویه حساب طنق آیین  -12

 نامه مصوب کتابخانه مرکزی 

 مراجعین در استفاده از فایخ الکترونیک پایان نامه ها از طریق پورهالآموزش و راهنمایی  -13
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 فعالیت های تاالر کتاب، نشریات و پایان نامه ها : 1جدول

 تعداد  فعالیتنوع 

 12000 نفر( 50میان ین مراجعین بخ  مرجع )روزانه حدود 

 6000 امانت کتاب )میز امانت و سیست  های امانت خودکار(

 6000 بازگشت کتاب  )میز امانت و سیست  های امانت خودکار(

 20000 فایخ و سورت کتاب

 135 فعال سازی عضویت یا ثنت نام از طریق نرم افزار آذرسا

 2500 فایخ فرمت یاپی پایان نامه ها

شامخ:راهنمای جستجوی منابع د ارسال درخواست عضویت د ثنت نام د آموزش پورهال کتابخانه مرکزی 

  پرسنلی امانت خودکارد .... کارت دانشجویی/ RFIDد فعال سازی همدید

10000 

 3000 از طریق هلفن غیر حضوری و  ارائه خدمات مرجع

عنوان 600  1399 ههران و طول سال انتخاب کتاب برای خرید از نمایش اه بین المللی کتاب  

مورد 30روزانه  همدید کتن امانتی کاربران از طریق پورهال  

مورد 15روزانه  عملیات هسویه فارغ التقصیالن  

 روهین ITکنترل سیست  های امانت خودکار د بررسی و رفع مشکالت و یا اعالم به 

 

 (4)طبقه  کارگاهیکارگاه های برگزار شده در سالن  :2جدول

 تعداد  کارگاه در طبقه چهارممسئول برگزار کننده 

 10 مدیریت اطالع رسانی

 6 معاونت پژوهشی )مدیریت ها بجز مدیریت اطالع رسانی(

 1 آزمون ها

 3 و مرکز مطالعات و هوسعه آموزش پزشکی EDCمعاونت آموزشی و 

 2 معاونت بهداشتی

 6 دانش اه ITگروه 
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 مدیریت اطالع رسانی پزشکیتوسط  های برگزار شده  : کارگاه 3جدول 

 شرکت کنندگان  تعداد عنوان

 نفر 20 مدرن خان  دکتر کمالی -برگزاری کارگاه آموزش حضوری نرم افزار مدیریت منابع اندنوت

 نفر 40 مدرن خان  دکتر قالیچی -برگزاری جلسه وب کنفرانس : ی ونه میاله بنویسی  

 نفر 40 مدرن خان  دکتر قالیچی -منتشر کنی  برگزاری جلسه وب کنفرانس : ی ونه میاله 

 نفر 40 مدرن خان  بهادری  -برگزاری جلسه وب کنفرانس : نمایه سازی و فهرست نویسی برای کتابداران

 نفر 68 مدرن خان  دکتر کمالی  -برگزاری جلسه وب کنفرانس :آموزش نرم افزار مدیریت منابع مندلی 

 نفر 40 مدرس خانم دکتر کمالي - سنجي علم های سامانه از استفاده آموزش

 نفر 61 مدرن خان  دکتر کمالی - مند نظام مرور مطالعات در پیشرفته جستجوی وبینار

 نفر 14 خان  دکتر فرجیمدرن  - مندلی منابع مدیریت افزار نرم آموزش وبینار

 نفر 13 مدرن خان  دکتر کمالی - ها سامانه و نشریات های فعالیت بر مروری وبینار

 

 

 آمار میزان مراجعه جهت دریافت خدمات الکترونیک در تمامی طبقات کتابخانه: 4جدول 

 تعداد مراجعین   خدمات الکترونیک

 22 جستجوی مرور سیستماهیک

 نفر در ماه 30متوسط  سنج  اعتنار مجالتمشاوره عل  سنجی و 

درخواست مشاوره اطالعاهی از طریق کتابخانه الکترونیک و پاسخ به سوال 

 از طریق ایمیخ

53 

درخواست منابع اطالعاهی از طریق کتابخانه الکترونیک و  پاسخ به سوال 

 از طریق ایمیخ

80 

حضوری و غیر )پای اه های اطالعاهی(  جستجوی منابع الکترونیک

 حضوری

 مورد در روز 10جستجوی منابع به طور میان ین 

 99عنوان در سال  600به طور متوسط  بازیابی نهایی میاله/ کتاب الکترونیک / ویدیو... ارسال برای کاربران

پاسخ ویی غیر حضوری به کاربران و کتابداران )جستجوی منابع از طریق 

 (VPNپورهال و کتابخانه الکترونیک و 

 نفر در روز 50به طور متوسط 

پاسخ ویی حضوری به کاربران و کتابداران )جستجوی منابع از طریق 

 (VPNپورهال و کتابخانه الکترونیک و 

 روهین

 عنوان95 فعال سازی کد الکترونیک کتن الهین یاپی خریداری شده
 

 

 

 

http://workshops.iums.ac.ir/274/


 
 

5 
 

 

 

 :4ادامه جدول 

 تعداد مراجعین   خدمات الکترونیک

 (mp4,ppt.pdfمقتوای الکترونیک: )هولید 

 معرفی طنیات ومعرفی کتابخانه د معرفی پای اه های اطالعاهید
google scholar1,2,j ranking,vpn android,vpn WOS,ESI,   

ORCID,   diglib,centlib windows,scopus,  ,wos  دPublons  د
VPN   

 مورد 32

وب سایت کتابخانه الکترونیک و اخنار  کتابخانه الکترونیک)طراحی و به روز رسانی

جدید در زمینه پای اه های اطالعاهی و اطالع رسانی در زمینه دسترسی به منابع 

 جدید کرونا ویرون(

 مورد45

کنترل دسترسی به پای اههای اطالعاهی و اعالم اختالل و عدم دسترسی از طریق 

 کتابخانه دیجیتال

 روزانه

 دقییه 5سوال و هر مورد  200حدود  کاربران مرجع میز مجازیپاسخ ویی به سواالت 

 

 5درخواست عضویت پذیرفته شده از سوی فارغ التحصیالن و تحصیالت تکمیلی جهت استفاده از سالن طبقه : 5جدول 

 تعداد درخواست )نفر( متقاضیان عضویت از دانشگاههای علوم پزشکی کشور  و خارج از کشور

پزشکی ایراندانش اه علوم  نفر 44   

نفر 7 دانش اه علوم پزشکی ههران  

نفر 13 دانش اه علوم پزشکی شهید بهشتی  

نفر 8 دانش اه آزاد  

نفر 1 دانش اه علوم پزشکی شیراز  

نفر 1 دانش اه امیرکنیر  

نفر 1 دانش اه علوم پزشکی اورمیه  

نفر 2 دانش اه علوم پزشکی مشهد  

نفر 2 دانش اه علوم پزشکی یزد  

نفر 1 دانش اه اکستر کشور ان لستان  

نفر 1 دانش اه علوم بهزیستی و هواننخشی  

نفر 1 دانش اه علوم پزشکی قزوین  

نفر 1 دانش اه علوم پزشکی کرمان  

نفر 1 دانش اه علوم پزشکی اردبیخ  

نفر 1 دانش اه علوم هقیییات  

نفر 1 دانش اه علوم پزشکی سمنان  

نفر 86 جمع کخ   
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 سایر اقدامات انجام شده

  مورد 600امضاء الکترونیک شرکت در کارگاه و وبینار از طریق سامانه جامع کارگاهها: طراحی گواهی 

 مورد 24:  هابعه یواحدها یها کتابخانه تیسا وب اصالح و ییراهنما 

 ماه 12: ها نامه انیپا اصالح پروژه در مشارکت 

 

 برنامه های آتی

  آنالین اعضای مهمان )فارغ التقصیالن وابسته و غیر وابسته(:اجرای عضویت 

هوانند در صورت اجرای برنامه عضویت آنالین )از طریق پورهال کتابخانه(د اعضای مهمان بدون مراجعه حضوری می

همامی فرآیند عضویت )درخواست و هکمیخ فرم عضویتد بارگذاری مدارک مربوطه و بررسی و هایید درخواست عضو 

 وسط مدیر و فرآیندهای مالی( به صورت آنالین و در اسرع وقت انجام دهند.ه

 برگزاری کارگاه های آموزشی به شکخ وبینار و مجازی 

 ایجاد درگاه پرداخت الکترونیک 

 هوسعه آموزش مجازی برای کاربران از طریق ایجاد صفقه آموزش مجازی در سایت مدیریت اطالع رسانی پزشکی 
 

 نقاط قوت

 امکانات و بستر مناسن موجود جهت برگزاری کارگاه ها و وبینارها در کتابخانه 

 های طنیات پنج )هقصیالت هکمیلی( و دوم )مطالعه برادران( و ارائه خدمات به کاربران در بازگشایی مجدد سالن

 شیوع کرونا

 ایت نکات بهداشتیآماده سازی هاالر کتاب و هداوم ارائه خدمات امانت و عضویت به کاربران با رع 

  ههیه و به روز رسانی مقتواهای آموزشی به فرمت های مختلف و دسترن پذیری آن برای کاربران 

  اطالع رسانی در خصوص شیوع کرونا در زمینه هنلیغات و ارائه منابع اطالعاهی مناسن از درگاه های مختلف 
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 نقاط ضعف

  هماهنگ شده به دلیخ شیوع بیماری کرونالغو برخی از کارگاه های کارگاه های 

  عدم برگزاری نمایش اه کتاب و امکان خرید حضوری منابع 

  عدم امکان هعامخ حضوری با مسئولین واحدهای هابعه به دلیخ شیوع بیماری کرونا 
 

 تهدید ها

  کامخ نیاز اطالعاهی حضور ک  مراجعین به کتابخانه به دلیخ بیماری کرونا و عدم امکان مصاحنه اطالعاهی و رفع 

 کاه  آمار استفاده از منابع موجود در کتابخانه و به دننال آن کاه  آمار مطالعه کاربران 

 عدم امکان بازدید دوره ای از کتابخانه های هابعه دانش اه به دلیخ شیوع بیماری کرونا 

 

 ها فرصت
  کانال -صفقه اینستاگرام -پورهال -مرکزی)وب سایتهعامخ بیشتر با کاربران از طریق درگاه های الکترونیک کتابخانه

 آپارات(

 درخواست منابع الکترونیک -پرس  از کتابدار -همرکز در جهت ارائه خدمات الکترونیک به کاربران)مرجع مجازی- 

 مشاوره اطالعاهید خدمات اشاعه اطالعات گزینشی برای اعضای هیات علمی(
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 خدمات فنی و بازنمایی اطالعاتگزارش عملکرد گروه 

   1399در سال 
 

 واحد گزارش کننده:

گروه خدمات فنی و بازنمایی 

  اطالعات

  گزارش: تاریخ

فروردین ماه 

1400  

  نام گزارش کننده:

 لیال بهادری

سرپرست گروه خدمات فنی و  سمت:

 بازنمایی اطالعات

 گزارش مربوط به ماه:

 1399فروردین تا اسفند 
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 گروه خدمات فنی و بازنمایی اطالعات
 

 مقدمه

 گروه دارد. داللت اطالعات ستتازماندهی و هوصتتیف با مرهنط امور و هافعالیت هادروش فنوند همامی بر اطالعات بازنمایی و فنی خدمات

 باشتتتد.می ستتتازی نمایه و  نویستتتیفهرستتتت آوریدفراه  های بخ  شتتتامخ مرکزی کتابخانه اطالعات بازنمایی و فنی خدمات

 انتخاب بخ  دراین پردازد.می منادله یا اهداد خریدد طریق از کتابخانه مجموعه برای اطالعاهی منابع ه مین فرآیند به آوری فراه  بخ 

ست بخ  پذیرد.می انجام الکترونیکی منابع و مجالت کتابد شامخ کتابخانه منابع آوریفراه  و سیفهر  بر هکیه با سازی نمایه و نوی

ستاندارد هایروش شتن ن ه آمدروز به نسنت مداوم بصورت واحد این دارد. عهده بر را اطالعاهی منابع سازماندهی المللیدبین ا  بانک دا

 کند.می فعالیت آذرسا افزارنرم از استفاده با منابع جستجوی و امانت سیست  رسانی بروز جهت در کتابخانه منابع کتابشناختی اطالعات

   1399د گروه خدمات فنی و بازنمایی اطالعات در سال عملکر

 سفارش و خرید کتن فارسی و الهین  -1

 ههیه لیست های کتن مورد نیاز 

  ارهناط با ناشران 

  درخواست بودجه 

  سفارش و خرید کتن مورد نیاز 

 شرکت در نمایش اه های کتاب و خرید منابع مورد نیاز 

  سفارش مستیی  به ناشر و خرید منابع در موارد لزوم 

 سازماندهی منابع )کتن فارسی و کتن الهین( خریداری و اهدایی کتابخانه مرکزی   -2

 سازماندهی منابع اهدایی کتابخانه دانشکده پزشکی شامخ : -3

  انتخاب منابع مفید و مناسن 

  آماده سازی منابع انتخاب شده 

 فهرست نویسی منابع 

 رسانی پای اه کتن فارسی و الهین به روز -4

 IUFS) به روز رسانی پای اه مستند موضوعی ) -5

 ((IUFKبه روز رسانی پای اه مستند هوصیف رهای پزشکی   -6

 هسویه حساب و هقویخ گرفتن پایان نامه ها با دستورالعمخ جدید -7

 ورود اطالعات هوصیفی پایان نامه ها  -8

 نمایه سازی پایان نامه ها  -9

 فایخ الکترونیک پایان نامه ها در پورهال کتابخانه مرکزیبارگزاری -10

 به روز رسانی پای اه پایان نامه های فارسی -11

 پروژه کنترل و اصالح  اطالعات کتابشناسی و فایخ های پایان نامه ها در پورهال کتابخانه مرکزی -12
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 : تسویه حساب و ورود اطالعات  پایان نامه ها 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 :  انتخاب و کتاب )پزشکی و فرهنگی(7 جدول

 

 

 

 

 

 

 سازماندهی منابع )کتاب و پایان نامه(: 8 جدول

 تعداد عنوان فعالیت

 1282 آماده سازی و فهرستنویسی کتن فارسی

 619 آماده سازی و فهرستنویسی کتن الهین

 825 نمایه سازی پایان نامه ها

 فایخ 5550 پایان نامه های جدید یکد کنترل و آماده سازی قایخ های الکترونیک

 فایخ 3000 بارگزاری فایخ الکترونیک پایان نامه در پورهال کتابخانه )با اولویت زمانی(

 مورد 200 (Iufsبه روز رسانی بانک مستند موضوعی پزشکی )

 مورد 137 (Iufkبه روز رسانی بانک مستند موضوعی پزشکی )

 

 ر فعالیت هاسای

 :انجام پروژه کنترل و اصالح پایان نامه ها 

نفر از  20این پروژه از هاریخ اول اردینهشتتت آغاز و ها پایان ستتال در حال انجام بوده استتت . برای انجام این پروژه از همکاری 

فازاز آن به طور  8فاز بوده که  10همکاران کتابخانه مرکزی در مراحخ مختلف بهره برده شتتده استتت. انجام این پروژه شتتامخ 

 نیز انجام شده و با پی یری های الزم این دوفاز نیز انجام خواهد یافت . 9و  8کامخ هوسط همکاران انجام شده و میدمات فاز 

 تعداد عنوان فعالیت

 925 هسویه حساب  همراه با دریافت پایان نامه

 684 هسویه حساب بدون پایان نامه

 953 ورود اطالعات هوصیفی پایان نامه ها

 تعداد عنوان فعالیت

 عنوان 34 -نسخه 51 پزشکی الهین

 عنوان 83-نسخه 213 پزشکی فارسی

 عنوان 100-نسخه 225102 فرهن ی فارسی
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 این پروژه شامخ مراحخ زیر بوده است:

 بررسی پایلوت پایان نامه ها و استخران اشکاالت موجود-1 

 شرکت کننده ههیه دستورالعمخ و آموزش همکاران-2

 های اول در هر بازه 100صقت سنجی کار همکاران شرکت کننده بر روی  -3

 پایان نامه 24400یک و کنترل اطالعات کتابشناسی و فایخ های الکترونیک  -4

 اصالح اشکاالت کتابشناسی د علت یابی اشکاالت دی ر و دسته بندی اشکاالت -5

 اصالح اشکاالت فایلهای پایان نامه ها-6

 مرهن سازی و هکمیخ فایلهای هارد پشتینان پایان  نامه ها-7

 اسکن پایان نامه های دارای مشکخ اسکن-8

 برطرف نمودن مشکالت نمای  فایلها )مشکالت نرم افزاری( -9

 برطرف نمودن مشکالت دسترسی )هنظیمات نرم افزاری( -10

 

 نامه ها: گزارش اشکاالت و اصالحات انجام شده فایل پایان  9جدول 

 تعداد پایان نامه نوع اشکاالت

 پایان نامه 6606 اشکال کتابشناسي )اصالح شده( 

اشکال فایل شامل کمي فایل ،جابجایي فایل و اشتباه بودن 

 کل فایلهای یک پایان نامه 

 پایان نامه 1060

 پایان نامه 422 اشکاالت اسکن 

 پایان نامه 2259 افزاری(اشکاالت نمایش فایلهای پایان نامه )اشکاالت نرم 

 پایان نامه 9097 اشکاالت برطرف شده  با توجه به فایل اصلي 
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 برنامه های آتی 

 یجاد و راه اندازی فهرست ان پایان نامه هاا 

   ایجاد و راه اندازی فهرست ان کتن فارسی و الهین 

  به خدمات فهرستنویسی کتنراه اندازی زد سرور و دستیابی کتابخانه های پزشکی سراسر کشور 
 

 نقاط قوت 

  پایان نامه  24400های الکترونیک پایان نامه ها انجام پروژه یک و کنترل و اصالح اطالعات و فایخ 

 های پشتینان پایان نامه ها های الکترونیک و فایخپاکسازی اطالعات کتابشناسید فایخ 

   به شرایط کمنود بودجه و عدم برگزاری نمایش اه کتابخرید کتابهای ضروری برای کتابخانه مرکزی با هوجه 
 

 نقاط ضعف 

 کمنود نیرو انسانی و نیز بودجه با هوجه به حج  باالی امور گروه خدمات فنی 

 مشکالت نرم افزاری در اجرای کار 

 پورهالهای الکترونیک پایان نامه ها در زمان بر بودن انجام دستی برخی از اموری مانند بارگزاری فایخ 

 

 تهدیدها و فرصت ها 

  در سال گذشته با هوجه به شرایط پاندمی بیماری کرونا و مقدود شدن فعالیت کتابخانه ها و به هنع آن مقدودیت فعالیت

همکاران در کتابخانه ما از این ههدید به عنوان یک فرصت طالیی استفاده کردی  و پروژه کنترل و اصالح پایان نامه ها را 

نفر از همکاران در بخ  های مختلف  20نود خدمات کتابخانه مرکزی به انجام رساندی  و از همکاری در جهت به

 کتابخانه بهره بردی . 

  صرف زمان زیاد از همکاران به دلیخ حج  باال و هخصصی بودن کارهای کنترل و اصالح پایان نامه ها  موجن شده که

 پرداخته شود و انجام امور جاری بخ  میداری با هاخیر انجام گردبیشتر وقت همکاران بخ  به انجام این امور 
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 گزارش عملکرد گروه علم سنجی و پایش

   1399در سال 
 

 ارش کننده:زواحد گ

گروه عل  سنجی و 

  پای 

  ارش:زگ تاریخ

  1400فروردین 

  ارش کننده:زنام گ

 محبوبه کمالي

 سرپرست گروه عل  سنجی و پای  سمت:

 مربوط به ماه:ارش زگ

 1399فروردین تا اسفند 
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 گروه علم سنجی و پایش

 مقدمه

ها در قالن گیری و هقلیخ عل ؛ است که به سنج  هولیدات علمی پژوهش ران و سازمانسنجی و پای  با هدف اندازهگروه عل 

ریزی و نیروی متخصصد فعالیت خود را با برنامه 7درحال حاضرد هی  جدید گروه عل  سنجی با . پردازدمتغیرهای کمی می

 باشد.رسانی به اعضای هیات علمی از راه دور و نزدیک میآماده خدمتهیسی  وظایف و نیز با دقت و سرعت مناسن 

 : 1399عملکرد گروه علم سنجی و پایش در سال 

 علمیسنجی اعضای هیات سامانه علم 
 

سنجی اعضای هیات علمی در پی دارد. از طرفید سامانه هعداد زیاد اعضای هیات علمید مشکالت بیشتری را در سامانه عل 

ریزی دقیق و هیسی  دورنمای دانش اه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. برهمین اساند هی  جدید با برنامه

 هر مشکالت نمود از جمله:هر یه سریع وظایف بین نیروها سعی در برطرف نمودن

  سنجی با لیست کارگزینی دانش اهیک کردن مرهنه علمید میطع و رشته هقصیلی اعضای هیات علمی سامانه عل 

 سنجی با اطالعات شخصی عضو هیات علمیهای آکادمیک اعضای هیات علمی سامانه عل صقت سنجی لینک شناسه 

 ات علمی )شامخ نام و نام خانوادگید نام و نام خانوادگی به زبان ان لیسید آدرن یک کردن اطالعات عمومی اعضای هی

 سنجیایمیخ شخصی و آکادمیک و شماره همان( در سامانه عل 

  سنجیهعیین وضعیت اشتغال اعضای هیات علمی جدید و افزودن به سامانه عل 

 ها از ان ننوده است و درخواست حذف اسامی آنهعیین وضعیت اشتغال اعضای هیات علمی که در لیست کارگزینی نامش

 سنجیسامانه عل 

 هاد عکس پرسنلید ایمیخ همان با اعضای هیات علمی مطابق با بازخوردهای دریافتی از وزارهخانه نظیر مشکخ در پروفایخ

 بازخورد هایو غیره و پاسخ به ایمیخ

 اعضای هیات علمی های آکادمیک و شخصیسنجی آدرن ایمیخارسال ایمیخ جهت صقت 

سنجی و پای  قرار دارد که مهمترین و نکته: در این مسیر مشکالت و موانعی برای ادامه کار پی  روی گروه عل 

 باشد.بزرگترین آن عدم همکاری و پاسخ ویی اعضای هیات علمی می
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 : گزارش عملکرد سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی در 10جدول 

 کادمیکآموضوع شناسه های 

اعضای  بازه پایش

 شاغل

لینک شده به 

Scopus 

لینک شده به 

Google 

Scholar 

لینک شده به 

WoS ISI 

لینک شده به 

ResearchGate 

لینک شده به 

ORCID 

لینک شده به 

CV 

سه ماهه 

 اول

1000 973 %97 780 %78 513 %51 348 %34 784 %78 210 %21 

سه ماهه 

 دوم

1004 961 %95 868 %86 529 %52 381 %37 803 %79 227 %22 

سه ماهه 

 سوم

1004 967 %96 932 %92 648 %64 687 %68 916 %91 629 %62 

سه ماهه 

 چهارم

991 957 %96 929 %93 667 %67 710 %71 922 %93 693 %69 

 

 هاسنجی دانشگاهسامانه علم 

سنجی دانش اه در بازه میاله سامانه عل  18000با هوجه به فراخوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هیرینا افیلیشن 

میاله غیرمرهنط جهت حذف به وزارهخانه متنوع ارسال  106مورد بررسی قرار گرفت و لیست حدود  2021ها  2001های سال

 گردید. 

 (Eprintsدانشگاه )سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی  

هعداد  2021و شروع سال میالدی  2020میالدی  ( با هوجه به سالEprintsدر سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی دانش اه )

عنوان میاله  1708میاله جدید با افیلیشین دانش اه علوم پزشکی ایران از پای اه اسکوپون استخران گردید. از این هعداد  3158

 عات نشر و جستجوپذیری در دسترن پژوهش ران قرار گرفت.پس از هکمیخ اطال

 سامانه مداد 

اند و یا لوگوی دانش اه علوم پزشکی ایران را عنوان کتاب جدید که مولفین آن جزو اعضای هیات علمی دانش اه بوده 93هعداد 

 به کارشنان سامانه مداد جهت بارگذاری ارسال و پی یری شد.  1399اند در سال داشته
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  اداره کتب و انتشارات 

کتاب  6کتاب برای لوگو و  20عنوان کتاب برای امتیازد  146جلسه هوسط شورای انتشارات هشکیخ شد و در مجموعد  6هعداد 

 برای یاپ مورد بررسی قرار گرفت. 

 بخش نشریات 

 64(د مجموعا نشریه به زبان فارسی همراه با یکیده ان لیسی 8نشریه به زبان ان لیسی و  10عنوان نشریه علمی دانش اه ) 18از 

پژوهشی از کمیسیون نشریات  -نشریه دارای رهنه علمی 11منتشر شد. از بین این عناوین  1399سال میاله در  938شماره و 

ریات نمایه شده نمایه شده است و مجموع نش  Scopusدر پای اه  1399یک عنوان مجله در سال  .هستند علوم پزشکی کشور

 پنج نشریه می باشد. Pubmedو  Scopusد  ISIدر پای اه های بین المللی 

 سامانه تشویق مقاالت 

نامه هشویق میاالت مورد بررسی قرار گرفتند ( در سامانه هشویق میاالت با هوجه به آیین1399میاله ثنت شده )سال  1266هعداد 

 1476اند. همچنین در سال گذشته میاله نیص در اطالعات داشته 75و  میاله رد شده 299میاله هایید شدهد  857از این هعداد 

 هسویه حساب شد و هماما در سامانه هشویق میاالت اعمال گردید. 1399ها دی ماه  1398میاله هایید شده از سال 

 

 سنجی در بخش گرنتعملکرد گروه علم 

مدیریت هوسعه و ارزیابی هقیییات به گروه عل  سنجی و پای  رسیده  هعداد درخواست های بررسی گرنت پژوهشی که از سوی

 میاله مورد بررسی قرار گرفتند. 150عدد بوده است که پیرو آنها به طور میان ین  54است 

 

 سایر موارد انجام شده

 نا هوسط سرپرست سنجی فعال شده و مرههای ایمیخ آکادمیک مربوط به گروه عل های صورت گرفته همام آدرنبا پی یری

 گردد. و کارشناسان مربوطه یک می

 های سنجید انتشارات و نشریات( که مدهی به صورت غیرفعال درآمده بود با هالشسایت وابسته به این گروه )عل سه وب

این  هایهای وزارهخانه به روزرسانی گشته و اخنار و اطالعیهکارشنان مربوطه متناسن با برنامه عملیاهی و یک لیست

 .گرددرسانی میها اطالعسایتگروه از طریق وب
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    واحد روابط عمومی
با دستور و ابالغ سرکار خان   1398آبان ماه  24رسانی پزشکی و منابع علمی دانش اه از بخ  روابط عمومی مدیریت اطالع

  دکتر جانانی هشکیخ شد.

 

 اهداف

  و انتشاراهی مدیریتهصمی  سازی در خصوص سیاست های خنرید هنلیغی 

 ارهناط و هعامخ سازنده با روابط عمومی دانش اه 

 ارهناط با همکاران زیر مجموعه مدیریت و کسن اطالع از اخنار مرهنط با واحدها 

 نظارت شکلی و مقتوایی بر سایت ها و صفقات اجتماعی زیرمجموعه مدیریت و اطمینان از به روز بودن آن ها 

  هاد رویدادها و کارگاه های مرهنط با حوزه کاری مدیریت اطالع رسانی مناسن همای 
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 گزارش عملکرد روابط عمومی

   1399در سال 
 

 ارش کننده:گزواحد 

 روابط عمومی

 

  گزارش: تاریخ

  1400فروردین 

  نام گزارش کننده:

نجمه السادات 

 نوربخش

 مسئول روابط عمومی  سمت:

 گزارش مربوط به ماه:

 1399تا اسفند فروردین 
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 : وب سایت مدیریت اطالع رسانی 11 جدول

 تعداد/ توضیحات عنوان فعالیت

انتشار اخبار و اطالعیه -درج  اخبار ، اطالعیه ها، فراخوان و اطالعات مرتبط و... و آپلود محتواهای مورد نیاز شرح:

 های ارسالي از سوی مدیریت در وبسایت

 60 درج خبر

 86 ها اطالعیه

 55 کارگاه / همایش

 11 تازه های دنیای اطالعات

 60 اسالیدشو در صفحه اصلي

 : پورتال کتابخانه مرکزی12جدول 

 تعداد/ توضیحات عنوان فعالیت

انتشار  -درج  اخبار کتابخانه، اطالعیه ها و نشست ها و... و اطالعات مرتبط و آپلود محتواهای مورد نیاز شرح: 

 اخبار و اطالعیه های ارسالي از سوی مدیریت در وبسایت

 31 درج خبر

 29 اطالعیه ها

 : مدیریت رسانه های اجتماعی13جدول 

 تعداد/ توضیحات عنوان فعالیت نام رسانه

 Centlib_iums  صفحه اینستاگرام 

درن پست ها و اخنار مرهنط و پاسخ ویی به شرح: 

الیو و ... و رصد -کامنت هاد سواالت و نظراتد استوری

هنلیغ و اطالع رسانی جهت جذب مخاطن  -مداوم

 برای مراجعه به صفقه

درن پست و کپشن اطالع رسانید اخنارد وبینارد 

 کارگاه و ...

 مورد 26

استورید ایجاد هایالت برای همامی استوری درن 

 هاد ههیه الیو برای جلسات/ کارگاهها

 بطور مستمر

نفر عضو جدی در  34 هعداد فالور جذب شده

 99سال 

    IUMS_Libکانال آپارات  

 بارگزاری انواع مولتی مدیاشرح: 

 مورد 10 بارگذاری ویدیو

   whatsupصفحه واتس آپ 

پاسخ ویی به سواالت و هعامخ با  -درن اخنارشرح: 

گروه مدیریت اطالع رسانی -اعضا :گروه اطالع رسانی

 گروه واحد های هابعه-پزشکی و منابع علمی

درن اخنارد اطالعیهد  گروه مدیریت اطالع رسانی پزشکی 

 اطالع رسانی و...

درن اخنارد اطالعیهد  گروه کتابخانه های دانش اه 

 اطالع رسانی و...

پاسخ ویی به کاربران/ پرس  و پاسخ به کتابداران 

 و هعامخ با واحدهای هابعه از طریق دایرکت 

پی یری هاد پرس  و 

 پاسخ و...
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 سایر فعالیت ها

  ههیه و طراحی و یاپ  و هوزیع پوسترد بنر و اسالید مرهنط با پی  گیری و کنترل بیماری  COVID-19  و انتشار

 پوسترهای مورد هایید وزارت بهداشت

  همکاری در مدیریت مقتوایی کتابخانه الکترونیکDiglib.iums.ac.ir 

 ههیه و ارسال راهنماها و دستورالعمخ های مورد نیاز همکاران برای ههیه مقتواها و...و ارسال برای همکاران 

  مدیریت و معاونت یا سرپرستههیه گزارشاتد پی  نویس ها و صورهجلسه ها به دستور 

 ههیه عکسد کلیپد خنر از مراس  و جلسات 

 پاسخ ویی هلفنی برای امور روابط عمومی و پی یری ها 

 همکاری با واحد برگزاری کارگاه ها و همکاری در برگزاری وبینارهای کتابخانه 

 انجام هماهن ی و همکاری در برگزاری مراس  روز کتابدار 

 برنامه های آتی

  معرفید هنلیغات و اطالع رسانی هریه بیشتر درگاه های الکترونیک کتابخانه مرکزی )پورهالد وبسایتد کتابخانه

 الکترونیکد صفقه اینستاگرام و کانال آپارات کتابخانه(

  همرکز بر اطالع رسانی و هرغین بیشتر کاربران به استفاده از خدمات کتابخانهد خصوصا خدمات الکترونیک در ایام

 شیوع کرونا )مرجع مجازید مشاوره اطالعاهید پایان نامه الکترونیکد درخواست منابع الکترونیک(

  هعامخ بهینه با کاربران با ایجاد گروه های اطالع رسانی در شنکه های مجازی 

  همکاری در هسهیخ دسترسی کاربران به بخ  های مختلف کتابخانه جهت دریافت آموزشد راهنمایی و پرس  با

 تفاده از ایجاد دسترسی از درگاه های مختلف پاسخ وییاس
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 گزارش عملکرد واحد فناوری اطالعات

   1399در سال 
 

 واحد گزارش کننده:

 روابط عمومی

 

  گزارش: تاریخ

  1400فروردین 

  نام گزارش کننده:

 ماه خان  یوسفی

  سمت:

 ITکارشنان مسئول 

 گزارش مربوط به ماه:

 1399تا اسفند فروردین 
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 بخش فناوری اطالعات

  1399عملکرد بخش فناوری اطالعات در سال 

 جداسازی سرور پورهال با سرور نرم افزار برای رفع کندی سرعت و به روز رسانی و ارهیاء نرم افزارهای آن .1

 عضویت دانشجویان جدید بصورت فایخ اکسخ و ههیه پروفایخ بصورت گروهی .2

 فضای ذخیره سازی با حج  باال به منظور ن هداری مقتوای الکترونیک کتابخانه مرکزی با هوجه به نیازهامین  .3

 پاسخ ویی به ایرادهای عنوان شده هوسط استفاده کنندگان .4

 جهت بخ  نمایه سازیههیه گزارش از میزان استفاده از پایان نامه های یاپی  .5

 ی که از بخ  نمایه سازی ارسال گردیدآپلود اصالحات انجام شده بر پایان نامه های .6

 مورد 15000استخران و ایندکس و بروز رسانی کخ پایان نامه ها بعد از اصالح:  .7

  5به  4همکاری با شرکت پارن آذرخ  در ویرای  نرم افزار:  از نسخه   .8

 ایجاد یک سرور جدید برای نصن برنامه مورد نیاز و انتیال اطالعات  .9

 هعریف کاربران جدید در سیست د هعریف امضا جدید برای مدیران در نسخه جدید نرم افزاررفع اشکال اهوماسیوند  .10

 آموزش الصاق و هعیین سطح دسترسی به پرسنخ نمایه سازی  .11

 پایان نامه  2259 :های پایان نامه ها ) با همکاری و هماهن ی شرکت(رفع اشکاالت نرم افزاری نمای  فایخ .12

 پایان نامه 1060 :فایخ دجابجایی فایخ و اشتناه بودن کخ فایلهای یک پایان نامهرفع اشکال فایخ شامخ کمی  .13

 پایان نامه 9097اشکاالت برطرف شده  با هوجه به فایخ اصلی  .14

 برگزاری جلسه با همکاران بخ  نمایه سازید اطالع رسانی و نمایندگان شرکت پارن آذرخ  .15

 های مختلف و ههیه گزارش برای مدیریت کامپیوهر آسین دیده از بخ   36یک کردن و بررسی  .16

 دست اه 4آماده سازی سیست  های کامپیوهری مورد  نیاز برای معاونت هقیییات و نصن برنامه های مورد نیاز :   .17

در   iumsبعد از ایجاد سطح دسترسی و حخ مشکالت سیست  هقت دامین   All in oneبررسی کلیه سیست  ها  .18

 کلیه طنیات: بطور مستمر

 ردمو 5605ه لیست کتابهای الکترونیک با قابلیت دانلود اطالعات همام متن جهت غنی سازی مقتوای دیجیتال:  ههی .19

هرابایت اطالعات در حال پردازش است که هربار میداری از آن انجام می  5های دیجیتال )بی  از آماده سازی فایخ .20

 دسترسی به صورت لوکال در داخخ کتابخانه مرکزی شامخ:پذیرد( جهت استفاده در نرم افزار کتابخانه دیجیتال یا 

   :رکورد 9850جداسازی انواع اطالعات دیجیتال بر اسان نوع مدرک 

   :رکورد 3150هغییرنام و یکدست سازی فایلهای دیجیتال بر اسان مقتوا 
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 نقاط قوت

 اجرایی شده پروژه اصالح و انتیال اطالعات پایان نامه ها 

  همکاری با پرسنخit   ستاد ههیه سرور و باز کردن پورت با سرعت کامخ و غیرهجهت 

 

 نقاط ضعف

 بستر مناسن زیرساختی برای انجام کارها از راه دور از نظر اینترنتی ضعف 

 

 هاتهدید 

 حضور مراجعین برای حخ مشکالت با وجود کرونا و عدم رعایت پروهوکخ های بهداشتی 

 کرونا برای ارسال گواهی خود حضور پرسنخ منتال به 
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 اقدامات انجام شده گزارش

 (COVID-19)کرونا  بیماری در ایام شیوع
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  ههیه و طراحی و یاپد نصن و هوزیع اسالیدد  پوسترد بنر در همامی بخ  ها مرهنط با پی  گیری و کنترل بیماری  .1

COVID-19  و انتشار پوسترهای مورد هایید وزارت بهداشت 

و هشتتویق مراجعین و همکاران به رعایت مستتائخ بهداشتتتی و  COVID-19اطالع رستتانی گستتترده در ارهناط با بیماری   .2

 ستفاده از ماسک و دستک ا

درن اخنار و اطالع رسانی های وزارت بهداشت و بخشنامه های معاونت هقیییات و فناوری و دانش اه در ارهناط با بیماری  .3

COVID-19 

معرفی درگاه های دریافت کتن و میاالت الکترونیک رای ان جهت استتتتفاده بهینه و بارگزاری در درگاه های مختلف  .4

 کتابخانه 

 و درن در درگاه های مختلف کتابخانه  COVID-19ع رسانی منابع و استخران پای اه های اطالعاهی مرهنط با اطال .5

 و رعایت بهداشت عمومی در در درگاه های مختلف کتابخانه  COVID-19اشاعه اطالعات مرهنط با  .6

 COVID-19اطالع رسانی همای  ها و کارگاه های مرهنط با  .7

 تواهای آموزشی در فرمت های مختلف جهت استفاده کاربران در دوران شیوع کروناههیه و به روز رسانی مق .8

**با هوجه به شیوع بیماری کرونا همامی کارگاه های برنامه ریزی شده کتابخانه مرکزی که برای ارائه به شکخ حضوری برنامه ریزی 

شکخ غ سن و هماهن ی های مورد نیاز به  ستر منا ضوری )وبینار( برگزار گردید. عناوین وبینارهای شده بود با فراه  نمودن ب یر ح

 برگزار شده هوسط مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی:

 6/7/99ی ونه میاله بنویسی . 1

 7/7/99. ی ونه میاله منتشر کنی 2

 13/7/99. فهرست نویسی و نمایه سازی برای کتابداران 3

 Mendeley28/7/99. نرم افزار و شنکه اجتماعی 4

 همرکز بیشتر بر روی ارائه خدمات الکترونیک و غیر حضوری: .9

10.  

 جستجو و بازیابی اطالعات از طریق نرم افزار 
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  جستجو و بازیابی پایان نامه های الکترونیک و ایجاد دسترسی بهینه برای کاربران 

   دسترسی جهت سهولت استفاده از منابع اطالعاهی از طریق )خدمات مشاوره اطالعاهید درخواست منابع الکترونیکد

 خدمات مرجع مجازی( و اطالع رسانی گسترده هر

 شاوره هلفنی پورهال کتابخانهد کتابخانه الکترونیکد جستجوی منابعد شیوه جستجو  VPNخدمات  ارائه آموزش و م د 

 ی اطالعاهیدر پای اه ها

  صت طالیی به دلیخ هعطیلی ستفاده ازاین فر صالح اطالعات و فایلهای پایان نامه ها ) ا انجام پروژه یک و کنترل و ا

 سالن های کتابخانه و بهره گیری از نیروهای آزاد کتابخانه (

 سویه حساب و ضدعفونی پایان نامه ها در هن ام ه ضدعفونی به منظور  ستفاده ازدستک  و مایع  هقویخ پایان نامه  ا

 ها 

 اجرای فاصله گذاری اجتماعی برای همامی مراجعین جهت ارائه خدمت بهینه و سالمت 

اهم اقدامات انجام شده در ایام شیوع بیماری کرونا که از طریق درگاه های الکترونیک کتابخانه مرکزی ) وبسایت 

، کتابخانه الکترونیک  Centlib.iums.ac.ir، پورتال کتابخانه  mis.iums.ac.ir مدیریت اطالع رساني

diglib.iums.ac.ir  صفحه اینستاگرام کتابخانه ،Centlib_ref :معرفي، اطالع رساني و یا آموزش داده شده است 

 

  اطالع رسانی دسترسی به منابع و کتن رای ان) کتن اشپرین رد دانش اه کمنریجد انتشارات دانش اه ههراند میاالت

 مرکز منطیه ای اطالع رسانی(رای ان پای اه  

  را مانند یک نویسنده بخوانی  19ی ونه اخنار مربوط به کوید 

  اطالع رسانی ویژه نامه مجله پزشکی جمهوری اسالمی ایران در خصوص کرونا و دریافت میاالت 

 نما برای هماشای رای ان فیل  و سریال در ایام کرونا( 30) معرفی سایت های رای ان 

  نظرسنجی معرفی کتاب در روزهای قرنطینه 

 ویرون کرونا اطالعاهی معرفی پای اه های 

 با کرونا ویرون آشنا شوید 

 به پاسخ در مهندسی منابع" صفقه افتتاح COVID-19 الزویر" 

 کروناویرون هقیییات اطالعاهی بانک ProQuest 

 میکروبیولوژی اطالعاهی بانک معرفی 



 

 

 

69 
 

 میاالت به دسترسی Pubmed مورد در Coronavirus سایت طریق از LitCovid 

 اطالعاهی پای اه طریق از کوروناویرون با مرهنط اطالعاهی منابع جدیدهرین به رای ان دسترسی Web of Science 

 نشریه طریق از کوروناویرون با مرهنط اطالعاهی منابع به رای ان دسترسی The New England Journal of 

Medicine 

 کرونا ویرون مورد در اطالعات آخرین 

 نادر بیماری 7000 با مرهنط کتن فصول و بالینی مروری میاالت به آزاد دسترسی 

 هغذیه مراقنتد پیش یرید ویرون؛ کرونا صد ها صفر 

 باره در ها درمان و هقیییات آموزشد مطالن جدیدهرین ارائه Coronavirus معتنر پای اه طریق از UpToDat 

  هلفن های ضروری در روزهای شیوع کرونااطالع رسانی 

 ( معرفی پای اه اطالعات ویرون کروناipla) 

 اطالع رسانی پوی  کنترل بیماری کرونا 

 معرفی پای اه های اطالعاهید منابع و گزارشات مربوط به ویرون کرونا 

یک هر مجله به پیوست به هفک COVID 19* فهرست میاالت منتشر شده مجالت دانش اه علوم پزشکی ایران با موضوع 

 موجود می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

70 
 

 

   86705801مدیریت     

 معاونت 86705203

 گروه خدمات اطالع رسانی پزشکی 86705205

 گروه خدمات فنی و بازنمایی اطالعات 86705106

 گروه علم سنجی و پایش 86705002

 روابط عمومی 86705303

 IT  68670570احدو                                                               

Mis.iums.ac.ir     مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی 

Centlib.iums.ac.ir     پورتال کتابخانه مرکزی 

Diglib.iums.ac.ir  کتابخانه الکترونیک

Centlib_ref@iums.ac.ir 


