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عملکرد یکساله واحد پورتال کتابخانه مرکزی
-1پیگیری مشکالت مربوط به نرم افزار کتابخانه و پورتال و تماس های مکرر با شرکت سازنده نرم افزار
-2اصالح و برطرف کردن مشکالت مربوط به کاربران پورتال
 -3اصالح وبر طرف کردن مشکالت نرم افزاری کتابخانه های تابع
-4آموزش حضوری عضویت و تمدید مدارک به دانشجویان یه صورت دایم و برظرف کردن مشکل بار گذاری عکس کاربران
-5برقراری ارتباط با شرکت پارس آذرخش و واحد ITجهت بررسی مشکالت نرم افزاری
-6برقراری ارتباط و رایزنی با شرکت های مختلف دارای سیستم نرم افزاری کتابخانه ای جهت استعالم و قیمت نرم افزار
-7برقرای ارتباط و رایزنی با دانشگاهای علوم پزشکی دز سطح کشور در خصوص مزایا و معایب نرم افزارهای موجود و
همچنین میزان رضایت کارشناسان کتابخانه ها از نرم افزارهای مختلف
-8استعالم و گرفتن پیش فاکتور از شرکت های مختلف سازنده نرم افزاری کتابخانه ای جهت خرید نرم افزار
-9رایزنی و هماهنگی الزم با شرکت های مختلف در جهت اجرای دمو نرافزارکتابخانه ای و استفاده همکاران ذینفع در
واحدهای مختلف کتابخانه و واحدIT
-11برقراری و ارتباط با شرکت پیام مشرق جهت برگزاری وبینار در خصوص نرم افزار کتابخانه ای (حنان)
-11برگزاری وبینار در خصوص نرم افزار کتابخانه ای (حنان) توسط کار شناسان آن شرکت جهت استفاده و تبادل نظر و بیان
معایب و مزایای آن از دیدگاه کارشناسان واحدهای مختلف کتابخانه و واحد IT
-12درخواست پیش فاکتور و پیش قرارداد از شرکت پیام مشرق و ارائه به مدیر محترم کتابخانه مرکزی جهت هماهنگی با
مسئولین مربوطه
-13درخواست پیش قرارداد از شرکت پیام مشرق جهت ارائه و اصالح آن توسط مدیریت کتابخانه و کارشناسان ذیریط در
واحد ITو ارجاع به معاونت تحقیقات و فناوری و واحد مالی جهت تصمیم گیرهای الزم.
 -14خرید و نصب نرم افزار ثنا از شرکت پیام مشرق
-15هماهنگی و برگزاری آموزش استفاده از نرم افزار برای کارکنان کتابخانه مرکزی توسط شرکت سازنده از طریق وبینار
-16خرید و نصب نرم افزار ثنا جهت کتابخانه بیمارستانهای تابعه
 -17آموزش حضوری استفاده از نرم افزار تحت وب ثنا برای دانشجویان د رمحل کتابخانه
 -18درخواست خرید تابلو اطالع رسانی استفاده از وب سایت جهت دانشجویان جدید الورود و نصب در محل کتابخانه
-19ثیت نام از دانشجویان جدید الورود و آموزش حضوری استفاده از نرم افزار
-21درج اطالعیه ها و اخبار مرتبط به کتابخانه در پورتال کتابخانه

-21شرکت در وبینار استفاده از سیستم نرم افزاری ارزیابی کتابخانه ها
 -22ثبت اطالعات مرتبط به واحد مربوطه در سامانه ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران

