
 

 

 

 تامین منابع علمی جهت استفاده آموزشی و تحقیقاتی: .1

 دانشگاه های کتابخانه در مدرک نوع 35769 به دسترسی و تامین  

 بیش اعتباری با 77 سال در فقط دانشجويان، و محققان اساتید، استفاده جهت کتاب عنوان182  تامین 

  تومان میلیون79  از

  عنوان کتاب الكترونیك  09،999عنوان مجله الكترونیك و حدود  39،999تامین دسترسی به بیش از

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

 Web ofهای اطالعاتی معتبر علوم پزشكی کشور و نیز تمامی مجالت نمايه شده در بانك

Science ،PubMed Scopus, 

 

 
عنوان منبع اطالعاتی در کتابخانه های دانشگاه در 7665  گردش و میزان استفاده  تعداد  .2

 1911 سال
 11در سال گردش منابع 

 التین فارسی کتابخانه

 221 5812 مرکزی
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 20 298 آذر5

 0 577 طالقانی

 59 973 صیاد

 9 135 دندانپزشکی

 1 37 بین الملل

حضور در مرحله اول برنامه شناسایی و مستند سازی فرایندهای الویت بندی در حوزه  .9

ه بهای فنی تخصصی مشخص شده در دانشگاههای قطب یک کشوری و انتخاب فرایند 

 عنوان الگو در منطقه
پایگاه اطالعاتی،دستورالعمل ها و سامانه های مرتبط  93ایجاد صفحه اختصاصی دسترسی به  .4

 روسبا کرونا وی
منبع فرسوده وقدیمی از مجموعه با توجه به دستور العمل ارائه شده در 953وجین تعداد .5

 آیین نامه کتابخانه مرکزی )وجین منابعی که ده سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد(  
عنوان منبع)کتاب فارسی و التین، نشریات و پایان  1561اطالعات و ویرایش تعدادورود  .6

 نامه( در نرم افزار آذرسا
 به صورت وبینار سازی توانمند کارگاه6 برگزاری .7
 نفر در کتابخانه های دانشگاه 645عضویت  .3
 همزمان با دهه مبارک فجر برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب .1

هزار عنوان  91مرکزی و دسترسی به متن راه اندازی مجموعه منابع الکترونیک کتابخانه  .13

 کتاب الکترونیک تخصصی
 راه اندازی و تجهیز کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آل جلیل آق قال .11
 تجهیز و نوسازی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی  .12
 همزمان با دهه مبارک فجر  مرکزی افتتاح بخش فرهنگی کتابخانه .19



 تقدیر از کتابداران و اهدا کنندگان کتاب همزمان با هفته کتاب  .14
 در مرکز اطالعات علمی الکترونیک کتابخانهآزمون آنالین داخلی و کشوری  41برگزاری  .15

 مرکزی
 تغییر پلتفرم وبسایت کتابخانه های تابعه دانشگاه، ویرایش و بروز رسانی محتوا .16
 موارد سایر و اطالعاتی پایگاه اخبار رسانی اطالع و مرکزی کتابخانه وبسایت رسانی بروز .17

 مرتبط

 و اجتماعی گذاری ویروس( فاصله کرونا) 11 -کووید با مبارزه دوم گام راهنمای اجرای .13

 ها کتابخانه در کار و محیط سالمت الزامات
 


