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کتابخانه تخصصی روانپزشکی روان شناسی واحد شفا  99گزارش عملکرد سال   

 

 با عرض سالم و وقت بخیر خدمت مراجعین محترم

 

 

و با انتشار ویروس منفور کرونا شرایط کاری کتابخانه نیز تغییراتی   99در سال 

دستیاران محترم بیشتر سعی در استفاده  پیدا کرد مراجعین کمتر میشدن و اساتید و  

. طالعه الکترونیکی داشتندماز سایت های پزشکی و   

 

 

نمایشگاه کتاب تهران نیز برگزار نشد و لیست    99در همین راستا از ابتدای سال 

کتابها بصورت آنالین تهیه شد و بصورت آنالین تحویل کتابخانه مرکزی شد 

شد فهرست کارهای انجام  یز به کندی انجام وهمچنین دریافت کتابهای درخواستی ن

ل مطالعه فرمائید. یشده را درذ   

 

 



ر. انتخاب کتاب های فارسی و التین از سایت های معتبر پزشکی کشو1  

. فرستادن لینک سایت های معتبر انتشارات برای اساتید برای انتخاب کتاب  2

 مورد نیاز

ای انتخاب کتاب مورد نیاز.فرستادن لینک برای دستیاران و روان شناسان بر3  

.دریافت کتاب مورد نیاز سه گروه و فهرت نمودن کتاب ها و فرستادن برای  4

 کتابخانه مرکزی برای تعیین ردیف بودجه

پیگیری تحویل کتب و دریافت .5  

. دریافت کتاب و فهرستنویسی و انجام کارهای مقدماتی 6  

ثبت نام دستیاران جدید الورود در سایت کتابخانه برای دریافت کتاب .7  

. آموزش دستیاران جدید به نحوه کار با سیستم  بانک های اطالعاتی  و نحوه  8

 استفاده از سایت کتبخانه برای جستجوی کتب مورد نظر 

الورود و ثبت نام برای استفاده از انواع خدمات د. آموزش به اساتید جدی9

اتی اطالع  

: امانت کتاب به گروهای خاص مانند10  

. اساتید 1  

.متخصص های روان پزشکی و روانشناسی2  

.دستیاران روانپزشکی3  

.دانشجویان پرستاری روان4  

. همکاران اداری روانشناسی 5  

.همکاران واحد پرستاری6  

.همکاران واحد اداری مانند: 7  



دکارید.م1  

. کاردرمانی 2  

.اتاق شوک 3  

سوپروایزر آموزشی. 4  

 که در امر دریافت کتاب فعالیت دراند 

 

. متخصصان و دستیاران و دانشجویان رشته پزشکی و پرستاری که از واحد  8

.های دیگر برای دریافت کتاب به کتابخانه مرکز مراجعه میکنند   

 

صورت گرفته  99موارد فق بخشی از کارهای است که در کتابخانه شفا در سال 

 است . 

 

امید اینکه این ویروس منفور ومنحوص ریش کن شود و تمام کارهای زندگی   به 

خود برگردد با ذکر صلوات بر ممد و آل محمد .  سابقبه روال   

 

 

انشاله و به حول قوه الهی که تمام شما عزیزان و مراجعین محترم در کنار  

ان بمانید  ر امخانواده محترمتان همیشه و سالم و سالمت باشید و از این ویروس د  

من ا.. توفیق     

ار شما بشارتی مسئول واحد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شفا زخدمتگ  


