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  افتتاح کتابخانه مرکزي

سالن مطالعه مجزا براي خواهران و برادران و  2تجهیز به متر مربع و  500با وسعت  افتتاح کتابخانه مرکزي

  ساعته در طول هفته 24امکان استفاده 

  راه اندازي بخش مرجع و نشریات . -

 عنوان کتاب   5597 حدود تعداد این از که) نسخه14193( مرکزي کتابخانه در موجود منابعدر حال حاضر 

  نسخه) 1182( عنوان کتاب التین 669 و نسخه) 12920(فارسی 

 ها، دانشکده کتابخانه از اعم دانشگاه هاي کتابخانه تمامی منابع شده تجمیع خرید گزارش

  :شده خریداري منابع نوع و کتب نسخ و شامل تعداد...  و تحقیقاتی مراکز ها، بیمارستان

 بدست هاي درخواست و نیاز، مورد کتب تهیه جهت دانشجویان و اساتید از نیازسنجی رسانی، اطالع -

  .شده خریداري انتشارات از نیاز مبناي بر کتابخانه سرپرست از نظرخواهی و بررسی از پس آمده

 158: شامل 96خریداري شده در خردادکتب  شامل کتابخانه اطالعاتی منابع روزرسانی به و تأمین -

  نسخه 603) و در مجموع149)، کتاب فارسی (9عنوان، ( کتاب التین (

  :96بهمن در شده خریداري کتب شامل کتابخانه اطالعاتی منابع روزرسانی به و تأمین -

 نسخه 399) و در مجموع126، کتاب فارسی (نسخه 40 )18شامل ، ( کتاب التین ( -
  کتابخانه ي مجموعه به افزودن و کتاب نسخه 800 دودح ساالنه خریداري -

ها به مجموعه قبلی در کتابخانه؛ اعم از کتب آماده سازي و سازماندهی کتب جدید و افزودن آن -

 تخصصی وعمومی.

 مربوطه انتشارات از مستقیم بطور دانشجویان درخواستی کتب سفارش -
  خرید کتاب از نمایشگاهانجام کلیه امور مربوط درخواست اعتبار نمایشگاه و  -

 ترمیم کتابها و مشخص نمودن کتابهاي نیازمند به صحافی -
 رایانه در خصوص جستجوي کامپیوتري متقاضیان 2نصب و راه اندازي حداقل  -
  آماده سازي لوح هاي فشرده التین و فارسی  -

 مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه اي تحت شبکه دانشگاه -



 عیوب نرم افزاري در کتابخانه مرکزي پیگیري  جهت رفع -
  

 ارتقاء نرم افزار کتابخانه از گنجینه به نرم افزار تحت وب کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش  

 پیگیري راه اندازي منابع دیجیتال کتابخانه  

 مرکزي: کتابخانه سایت وب راه اندازي  

  

دانشگاه مطابق با استانداردهاي ارائه شده در برنامه عملیاتی به آدرس زیر ایجاد   وب سایت کتابخانه مرکزي 

  :   گردید

 http://centlib.thums.ac.ir  

  

 دانشگاه دیجیتال کتابخانه سایت وب تهیه :  

  .ایجاد شد زیر وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس    

h�p://diglib.thums.ac.ir/Modules/ShowFramework.aspx?TemporaryTempID=6
96  

  

 اصلی وب سایت دانشگاه در راستاي برنامه عملیاتی صفحه در کتابخانه صفحه گرفتن قرار  

 می زیر شرح به فارسی و التین پایگاههاي شامل که الکترونیک کتابخانه به دسترسی امکان 

  :باشد

 Scopuse, web of science,  sciencedirect,  springer, proqust, clinicalkey, Ovid sp, 
up to date, Cochrane, ISI JOURNAL TITLE LIST , BMJ ,  PubMed  ,  Google Scholar , 
DynaMed Plus, Nature, Thieme 

 دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه مگیران،

 دانشگاه از خارج در الکترونیک منابع به دانشگاه اعضاء دسترسی جهت پیگیري  

 کتاب خرید کمیته به مربوط اسناد سازي آماده و تکمیل.  



 (وجین) که در این ، برگزاري نمایشگاه کتب وجینی درهفته پژوهش : بروز رسانی منابع کتابخانه

   .کنندگان عرضه شد بازدید به  عنوان کتاب در قالب کتب وجین شده کتابخانه مرکزي  470نمایشگاه 

  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در نرم افزار آذرسا پیرو هماهنگی صورت گرفته با واحد

  آموزش.

 نرم افزار آذرسا در) کارمندان دانشجویان، اساتید،( اعضاء عضویت تائید.  

 کتابخانه اعضاء کتب تمدید و بازگشت و کتاب امانت.  

 آذرخش پارس افزار نرم با کار جهت جدید الورود  دانشجویان آشنایی جلسات برگزاري: 

  .کتاب رزرو همچنین و کتاب عودت تاریخ و امانت دست در مدارك کردن چک جستجو،

  96در آبان ماه بزرگداشت هفته کتاب و روز کتابداربرگزاري مراسم.  

 در  برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونیک براي اعضا هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه

  .راستاي برنامه عملیاتی

 امنیتی حفاظتی سیستم به کتابخانه تجهیز. 
  

  


