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 بارگذاری فایل تمام متن پایان نامه ها در نرم افزار تحت وب کتابخانهLib.tums.ac.ir)  جهت دسترسی راحت تر به )

 و اتوماسیون اداری دانشکده سایت وب طریق از دانشجویان و علمی هیأت اعضای به آن رسانی اطالع وپایان نامه ها 

 به... تاریخی داستان، ، رمان مذهبی، موضوعات با کتاب عنوان 1000 از بیش با فرهنگی الکترونیک کتابهای بانک تهیه 

 کتابخانه فرهنگی بخش کردن غنی منظور

 برگزاری حلقه کتاب و خوانش گروهی کتاب توسط دانشجویان به صورت هفتگی با هدف اشاعه فرهنگ مطالعه 

  باروری در سایت کتابخانه به منظور آگاهی بارگذاری لیست عناوین تازه های کتاب تخصصی پرستاری، مامایی و بهداشت

 جامعه استفاده کننده

  تا اکنون 1365تهیه بانک کتب تألیف و ترجمه شده توسط اعضای هیأت علمی دانشکده از سال 

  اطالعاتی کتابخانه دیجیتال پزشکی های تهیه اسالید آموزشی معرفی پایگاه 

  ابالغ برای اعضای کمیته جهت انتخاب منابع با توجه به نیاز گروه های تشکیل کمیته تشکیل منابع علمی کتابخانه و صدور

  آموزشی

 استایر در کتابخانه و مکانیزه کردن سیستماتیک جهت ملی بانک پرستاری دانشکده به مشاوره ارائه و جلسه برگزاری 

 اجتماعی پاسخگویی و ای حرفه اخالق

 تهران پزشکی علوم دانشگاه اقماری های کتابخانه بین در ای کتابخانه امانت خدمات ارائه 

 ورودی جدید دانشجویان آشنایی جهت ای کتابخانه تور برگزاری 

 کتابخوانی و کتاب هفته در دانشکده دانشجویان و همکاران بین در کتابخوانی مسابقه برگزاری 

   بپرس و فرم سفارش آنالین کتاب  فرم از کتابدارطراحی ارائه خدمات آنالین به دانشجویان و اعضای هیأت علمی از طریق

 در سایت کتابخانه

  نسخه( از سی و یکمین نمایشگاه بین  430عنوان کتاب فارسی ) 158نسخه ( و  234عنوان کتاب انگلیسی ) 117خرید

 المللی کتاب جهت روزآمدی منابع کتابخانه 

  فهرست نویسی و آماده سازی کتب مذکور جهت استفاده مراجعین 

 شگاه کتب خریداری شده در مخزن کتابخانه جهت بازدید مراجعینبرگزاری نمای 

 کتابخانه فارسی و التین وجین مجموعه مجالت  

  1380وجین کتابهای فارسی با تاریخ نشر پایین تر از سال 

  2000وجین کتابهای انگلیسی با تاریخ نشر پایین تر از سال 

 کتابخانهپایان نامه  و فرهنگی های ساماندهی بخش 

  تهیه راهنمای جستجو در نرم افزار تحت وب کتابخانه جهت سهولت و تسر یع انتخاب منابع 

 کتابخوانی و کتاب هفته مناسبت به پوستر تهیه 
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 نویسی رفرنس روش به دانشکده علمی هیأت اعضای فارسی مقاله عنوان 823 لیست تهیه و آوری معج 

 نویسی رفرنس روش به دانشکده علمی هیأت اعضای انگلیسی مقاله عنوان 568 لیست تهیه و آوری معج 

 و ماما پرستار روز در رجوع ارباب تکریم و تبریک 

 مذکور کتب سازی آماده و نویسی فهرست و دانشگاه الملل بین معاونت اهدایی کتب دریافت جهت هماهنگی 

 امتحانات ایام در دانشجویان نیاز مورد کتاب خرید و هماهنگی  

 کتابخانه سایت اصالح و روزرسانی به 

 کتابخانه در نصب و کنندگان استفاده حقوق منشور و رسالت و اهداف تابلو تهیه  

 کتابخانه برای دانشجویان عضویت کارت صدور و نام ثبت 

 کتابخانه افزار نرم در جدید نامه های پایان سازی نمایه و اطالعات ورود 

  کتب بازگشت و امانتانجام فرآیند  


