
 

 

 

 تامین منابع علمی جهت استفاده آموزشی و تحقیقاتی: .1

 دانشگاه های کتابخانه در مدرک نوع 88255 به دسترسی و تامین  

 بیش اعتباری با 95 سال در فقط دانشجويان، و محققان اساتید، استفاده جهت کتاب عنوان 0281  تامین 

  تومان میلیون 048  از
  عنوان کتاب الكترونیك  41،111عنوان مجله الكترونیك و حدود  81،111تامین دسترسی به بیش از

 های علومهای اطالعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاهها و بانكتمام مجالت، کتاب شامل

 Scopusو   ISI ،ubMedی معتبر های اطالعاتپزشكی کشور و نیز تمامی مجالت نمايه شده در بانك

  از نمايشگاه بین المللی کتاب  95جهت کتابخانه های تابعه در سال مجموع منابع اطالعاتی تهیه شده 
 89تعداد منابع خریداری شده در سال 

 التین فارسی  کتابخانه

 نسخه عنوان نسخه عنوان 

 171 89 7554 457 مرکزی
 115 59 578 171 آذر5

 57 72 79 15 طالقانی
 155 99 155 94 صیاد

 15 11 195 58 دندانپزشکی
 5 7 97 55 بین الملل

 

 98ها در سال کتابخانه عملکرد 



 
عنوان منبع اطالعاتی در کتابخانه های دانشگاه در  77515گردش و میزان استفاده  تعداد  .7

 سال
 89گردش منابع در سال 

 التین فارسی کتابخانه

 491 06566 مرکزی

 082 777 آذر5

 68 0279 طالقانی

 40 0495 صیاد

 1 687 دندانپزشکی

 1 802 بین الملل

 تومان میلیون47کتابخانه مرکزی با مبلغی بالغ بر نوسازی تجهیزات  .8
  سازی توانمند کارگاه15 برگزاری .7
کارگاه آشنایی دانشجویان جدید الورود با کتابخانه، نرم افزار کتابخانه و پایگاه 9برگزاری  .5

 مستمر در ابتدای هر ترم تحصیلی های اطالعاتی  دانشگاه به طور
 نفر در کتابخانه های دانشگاه 948عضویت  .9
 برگزاری تور کتابخانه گردی .4
 برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب .9
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(میلیون تومان)بر اساس قیمت98الی 93نمودار روند خرید کتب در سالهای 



هزار عنوان  51راه اندازی مجموعه منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی و دسترسی به متن  .8

 کتاب الکترونیک تخصصی
 آزمون آنالین داخلی و کشوری  97برگزاری  .12
منبع فرسوده وقدیمی از مجموعه با توجه به دستور العمل ارائه شده در 1797تعدادوجین  .11

 آیین نامه کتابخانه مرکزی )وجین منابعی که ده سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد(  
عنوان منبع)کتاب فارسی و التین، نشریات و پایان   5722ورود اطالعات و ویرایش تعداد .17

 نامه( در نرم افزار آذرسا
 به روز رسانی وبسایت کتابخانه مطابق با پلت فرم جدید .15

 
 


