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 پرستاری و مامایی بهداشت، داروسازی، دانشجویانبرگزاری کارگاههای جستجو در پایگاهای اطالعاتی جهت  .2
 پرسنل ستاد دانشگاهبرگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاههای استنادی جهت  .3
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. آشنایی با رفرنس 7. تشخیص سرقت علمی 6. شبکه های اجتماعی در کتابخانه 5مدیریتی بصورت عملی 

 . نمایه سازی پایان نامه ها 9. آشنایی با اصطالحات جدید فناوری در کتابخانه 8نویسی و نگارش مقاله 
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 کتابخانه مرکزی
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کتابخانه  5ریال جهت 57000000مبلغ 1396)مرحله اول(، در زمستان کتابخانه های دانشگاهکلیه ریال جهت 

 )مرحله دوم(



)انجام امور خدمات فنی فهرست نویسی،ثبت و آماده سازی و ...تسویه،. انجام فعالیتهای روتین در بخش امانت،12

 نسخه التین( 482نسخه فارسی و  598منبع: 1080
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 اعزام یک نیروی کارشناس کتابخانه مرکزی به سمینار پروکوست در هتل سیمرغ. 23
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  نسخه النین( 223فارسی،



 زمینه دانلود مقاله و کتاب و ... . راهنمایی کاربران در29
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مداوم منابع الکترونیک در دسترس به کاربران)با ایمیل،نامه رسمی، بردهای اطالع . اطالع رسانی گسترده و 37

  رسانی،بخش خبر پورتال مرکزی و دیجیتال،گروهها و کانال های اجتماعی(

 

 

 

 


