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کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  به منظور تسهیل و تسریع دسترسی دانشجویان و اساتید به منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی 

 .تاسیس گردیدمورد نیاز 

ساختمان کوچه            شمالی طبقه هم کف  ضلع  ستقرار کتابخانه در  شکی ایران و ا شگاه علوم پز شکده از دان پس از جابجایی دان

شکالت مکانی     ضا  بویژه  شفیعی به علت بروز م س   کمبود ف سائل ایمنی با پیگیری های متعدد م شکده  ئو عدم م والن دان

 دید.تصمیم بر ضرورت جابجایی کتابخانه به محلی مناسب گر

ضای کاربری      سازی و تبدیل ف شکده     طبقه هم کف از اولویت های کاری های کالس تعدادی ازاین امر با باز سئولین دان م

متر مربع مشاارب به ویاد دانشااکده در ابتدای مهرماه   100انتقال  کتابخانه به محل جدید در فضااایی ودود  قرار گرفت .

 صورت پذیرفت.  1393

متناساااب با دروس   کتاب التین  جلد2513 کتاب فارسااای و جلد 10070 متشاااکل ازاکنون این کتابخانه با مجموعه ای 

شکده      شته های دان صاص ر میز مطالعه تکنفره  3میز مطالعه و  4صندلی و   30و همچنین تکمیل تجهیزات کتابخانه با  اخت

 پاسخگوی مراجعین می باشد.

سایر کتابخانه ها فعالیت های متعددی را در  همچنین این کتابخانه نیز م ست   جهت روزآمد نمودن کتابخانهانند  انجام داده ا

 که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    1397 عنوان کتاب التین خریداری شده در اردیبهشت ماه    56عنوان کتاب فارسی و    77ثبت و آماده سازی 

  در نرم افزار کتابخانه  فهرستنویسی  کتابهای مذکورانتقال اطالعات و 

 براساس شماره رده بندی  و بارکد تهیه لیبلNLM جهت کتابهای خریداری شده 

 اتمام پروژه رب خوانی کتابهای موجود 

  از قفسه های کتابخانه  2000وجین کتابهای زیر سال 

  با  تحویل مدارک مورد نیاز و تهیه کارت عضویت نفر   87بیش از   پاسخ به تقاضای عضویت در کتابخانه 

  جلد به کتابخانه 1531و بازگشت کتاب به مراجعین جلد  1904امانت تحویل 

 تهیه لیست کتب مورد نیاز اساتید گروههای آموزشی 

 جمع آوری لیست کتابهای درخواستی از دانشجویان 

  نفر( 73شبانه   –نفر  255) روزانه   برگه تسویه وساب دانشجویان فارغ التحصیل  328صدور 



   برگه امانت بین کتابخانه ای جهت مراجعه به کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران  77صدور 

   راهنمایی کاربران جهت جسااتجوی منابع در کتابخانه های تحت پوشااش دانشااگاه علوم پزشااکی تهران از طری

 زشکی تهرانسایت پورتال کتابخانه های علوم پ

            شگاه سایت کتابخانه دیجیتال دان صی مقاالت از طری   ص ضوعی و تخ ستجوهای مو راهنمایی مراجعین جهت ج

 علوم پزشکی تهران

شامل میگردد که         صیلی آنها را  صی و زمینه تح ص بطور کلی نیازهای اطالعاتی مراجعین کتابخانه منابع مرتبط با ووزه تخ

توسط یک دستگاه کامپیوتر موجود    اکثرا به مدد و یاری اینترنت و جستجو در پایگاههای تمام متن مقاالت فارسی و التین   

 در کتابخانه صورت می گیرد. 

 پایان نامه  عنوان 42سازی  ثبت و آماده  

    5 عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی 

    8  عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فناوری اطالعات 

    5   عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

    9    عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته  رادیوبیولوژی 

   3  عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته همااتولوژی 

   7    عنوان پایان نامه دانشجویان دکترا رشته مدیریت اطالعات سالمت 

   5 عنوان پایان نامه دانشجویان دکترا رشته انفورماتیک پزشکی 

 

 رشته علوم آزمایشگاهی عنوان سمینار دانشجویان کارشناسی 21آماده سازی  ثبت و 

 فایل  تهیه و ایجادCD    و چکیده سمینارهای دانشجویی  

 خرید کتابهای تخصص گروه آموزشی هوشبری با بودجه اختصاص داده شده معاونت بین الملل 

  دانشجویان دکترای کتابداریخرید و روزآمد نمودن کتابهای تخصص گروه آموزشی کتابداری جهت 

  ) در کتابخانه مرکزی  آذرساسیستم نرم افزار  رفع اشکالجهت   نرم افزارروزه  یکگذراندن دوره ) کارگاه آموزشی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

       


