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شكده شكي دان شگاه پيراپز شكي علوم دان شكده از 1370 سال در تهران پز شكي دان  صورت به و شده جدا پز

 به توجه با گرديد. آغاز دانشتتكده كلابخانه ستتاز  مجموعه كار نيز زمان همان از نمود. شتترو  را خود كار مستتل  

 راديوتراپي  و راديولوژ  آزمايشتتگاهي  )علوم زماني دوره آن در دانشتتكده در آموزشتتي اصتتلي گروه چهار وجود

 . گرديد خريدار  مربوطههوشبر ( كلابهاوژورنالها  و پزشكي مدارك

 جوار در كه جديد  ساخلمان در اهدايي و شده ار خريد كلابها  شام  عنوان 503 با كلابخانه 1374 سال در

 خدمات مديريت رشتتله ايجاد تصتتوي  با نيز 1376 ستتال از يافت. استتل رار رستتما   بود شتتده ستتاخله دانشتتكده

 ژورنالها  و كل  خريد پزشتتكي  رستتاني اطال  و كلابدار  رشتتله ايجاد جهت ريز برنامه و درماني بهداشتتلي

 گرفت. قرار نظر مد فوق رشله دو تخصصي

ضر حال در  رشله سمينار عنوان 182  التين كلاب نسخه 2514 فارسي  كلاب نسخه 10070 دارا  كلابخانه حا

 48 همچنين و آزمایشگاهی علوم تح يق و سمينار عنوان 1400   159 شبانه و 417 روزانه دانشجويان مديريت

  شد.با مي آموزشي و علمي شنيدار  و ديدار  منابع و الكلرونيكي كلاب

شكده اهداف به توجه با سعه جهت در دان شله تو  نيز كلابخانه تكميلي  تحصيالت م اطع ايجاد و تحصيلي ها ر

 مينمايد. خود منابع ساز  غني در سعي راسلا همين در

 تجه رايانه دسلگاه 3 به مجهز و نفر 25 گنجايش با حاضر حال در رساني اطال  پايگاه و كلابخانه مطالعه سالن

 ميگردد. بردار  بهره مراجعين موردنياز منابع و م اله ؛ جسلجو  اطالعات عرضه

  

 منابع تأمين هاي شيوه

 

 بهداشت وزارت پژوهشي معاونت تخصصي نمايشگاه و المللي بين نمايشگاه از عمدتا   كلابخانه نياز مورد منابع

   گيرد.مي صورت ناشران به مراجعه طريق زا خريد سال، طول در و نياز صورت در همچنين گردد.مي خريدار 

ست شده سعي بودجه، محدوديت به توجه با شكده اهداف به توجه با منابع ترين ضرور  االمكان حلي تا ا  دان

 آموزشتتي، گروهها  نمايندگان بر مشتتلم  علمي منابع تأمين كميله تشتتكي  با راستتلا اين در گردند، خريدار 

 و بررسي كميله همين در نيز دانشجويي ت اضاها  گيرد،مي قرار تأييد مورد آموزشي گروه هر خريد ها اولويت

  گيرد. مي صورت الزم اقدامات كلابها خريد جهت كميله، تأييد از پس

 گردد. می اجعهمر http://diglib.tums.ac.ir آدرس به نشريات به دسليابی برا 

 

 كتابخانه تجهيزات و امكانات

  

ضر حال در ساحت به سالني شام  كلابخانه حا  مطالعه سالن ملر 60 و مخزن عنوان به مربع ملر 40 ت ريبي م

 باشد.مي

 نص  دانشكده كلابخانه رايانه رو  بر آذرخش پارس افزار نرم .و باشدمي رايانه به مجهز مخزن بخش در كلابخانه

 انجام فارسي كلابها  %90 اطالعات ورود و است شده ماشيني التين كلابها  به مربوط اطالعات ست.ا شده

  . است شده

 انجام پژوهشتتي معاونت حوزه نظر زير كامپيوتر مركز و بصتتر  ستتمعي كلابخانه، بخش ستته استتت ذكر به )الزم

 . نمايد.( مي وظيفه

  

http://diglib.tums.ac.ir/


 رساني اطالع و كتابداري خدمات

  

 ذي : شرح به امانت خدمات ارائه و عضو پذيرش

 عضويت به نامه آئين طبق و درخواست به بنا دانشكده كاركنان و اساتيد المل ، بين پردیس و روزانه دانشجويان -

 نمايند.مي اسلفاده موجود امكانات از و درآمده كلابخانه

 امانت فرم ارائه با تهران پزشتتتكي علوم دانشتتتگاه ها  دانشتتتكده ستتتاير به وابستتتله دانشتتتجويان و مح  ان -

 نمايند.مي اسلفاده موجود منابع از ا كلابخانه بين

 باشند.مي كلابخانه مح  در منابع مطالعه به مجاز تهران پزشكي علوم دانشگاه به وابسله غير و آزاد مراجعين -

  دانشجویان و ،اساتيد كارمندان جهت آموزشي پيشرفله كارگاهها  ارائه -

شگاهها  به مربوط اطالعات ارائه و گير  پي - شورها( و )كاتالوگها كلاب نماي ضاء به برو  كمك و علمي هيأت اع

 آموزشي. منابع مناسبلرين و آخرين خريد راسلا  در موجود منابع جسلجو  به

 

 : آوريفراهم بخش

 

 صورت ناشران از ل يممس خريد و الملليبين نمايشگاه در شركت طريق از منابع خريد و سفارشات بخش اين در

 . گيردمي

  

 : فني خدمات بخش

 

 و شودمي انجام ترآسان و سريعلر دسليابي جهت منابع ساز  آماده و سازماندهي و بند رده

 http://lib.tums.ac.ir  آدرس به دانشگاه های کلابخانه پرتال طریق از بازیابی قاب  منابع کليه

 ميباشد. 

  : امانت بخش

  منابع امانت و دهي سرويس بخش   

 مدارك تحوي  و شبانه و روزانه دانشجويان اعضا  نام ثبت 

 منابع از اسلفاده و ساخلمان با رابطه در كاربران راهنمايي 

  وشبانه روزانه دانشجويان حساب تسويه 

  منابع وجين 

 

http://lib.tums.ac.ir/

