
 

 

 

 تامین منابع علمی جهت استفاده آموزشی و تحقیقاتی: .1

 دانشگاه های کتابخانه در مدرک نوع 84445  به دسترسی و تامین  

  تمام  عنوان کتاب الكترونیك شامل 440444عنوان مجله الكترونیك و حدود  840444تامین دسترسی به بیش از

های علوم پزشكی کشور و نیز های اطالعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاهها و بانكمجالت0 کتاب

 ,Web of Science 0PubMed Scopusهای اطالعاتی معتبر تمامی مجالت نمايه شده در بانك

  با اعتبار 0444در سال  0 فقطدر کتابخانه های تابعه عنوان کتاب جهت استفاده اساتید0 محققان ودانشجويان 064تامین  

 میلیون تومان044

 
 1011سالتا پایان عنوان منبع اطالعاتی در کتابخانه های دانشگاه  3097گردش و میزان استفاده  تعداد .2
م افزار نامه) در نر تین، نشریات و پایانالکتاب فارسی و  عنوان منبع 2112 عات و ویرایش تعدادالورود اط .3

 (آذرسا
حضور در مرحله اول برنامه شناسایی و مستند سازی فرایندهای الویت بندی در حوزه های فنی تخصصی  .0

 به عنوان الگو در منطقهمشخص شده در دانشگاههای قطب یک کشوری و انتخاب فرایند 
پایگاه اطالعاتی،دستورالعمل ها و سامانه های مرتبط با  32صفحه اختصاصی دسترسی به  به روز رسانی .5

 رونا ویروسک
 رفرنس در سامانه کووید611بارگزاری گزاره برگ ها و هایپر لینک  .6
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 Meshبر اساس استاندارد پایان نامه  056 های انطباق کلید واژه .1
 تمام متن مقاالت 121دانلود .2
 تکمیل سامانه ارزشیابی و اعتبار بخشی کتابخانه ها و کتابداران علوم پزشکی کشور .1

منبع فرسوده وقدیمی از مجموعه با توجه به دستور العمل ارائه شده در آیین نامه 351 وجین تعداد .11

 کتابخانه مرکزی )وجین منابعی که ده سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد(  
عنوان منبع)کتاب فارسی و التین، نشریات و پایان نامه( در نرم افزار  251اطالعات و ویرایش تعدادورود  .11

 آذرسا
 به صورت وبینار سازی توانمند کارگاه25 برگزاری .12
 نفر در کتابخانه های دانشگاه 552عضویت  .13
 راه اندازی و تجهیز کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آل جلیل آق قال .10
 تجهیز و نوسازی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی  .15
 تقدیر از کتابداران و اهدا کنندگان کتاب همزمان با هفته کتاب  .16
 در مرکز اطالعات علمی الکترونیک کتابخانه مرکزیآزمون آنالین داخلی و کشوری  62برگزاری  .11
 مرتبط موارد سایر و اطالعاتی پایگاه اخبار رسانی اطالع و مرکزی کتابخانه وبسایت رسانی بروز .12

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

 ها کتابخانه در کار و محیط
 


