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                                                                                                                                                                                                            مديريت بخش - 1

   مدكس ايران  اطالعاتي بانك اشتراك داد قرار عقد جهت پيگيري         -

  )التين كتب و مجالت( راديولوژي گروه نياز مورد منابع تامين جهت پيگيري         -

   مهرماه در كتاب نمايشگاه برگزاري جهت ناشران با هماهنگي و دعوت         -

   فارسي مجالت اشتراك جهت پيگيري         -

   تابعه واحدهاي مشكالت رفع جهت پيگيري         -

  )دانشجويي معاونت( خوابگاهها نياز مورد كتب خريد و اعتبار تخصيص جهت پيگيري         -

   واحد در شده انجام دانشجويي كار و كار اضافه ليست تهيه         -

   نقوي بيمارستان در دندانپزشكي كتب بخش گشايش و ارسال جهت هماهنگي         -

 نمايشگاه از شده خريداري كتب خصوص در بيمارستانها و ها دانشكده آموزشي معاونين و آموزشي گروههاي تمامي به رساني اطالع         -
   مكتوب صورت به تهران كتاب

   تابعه واحدهاي و مركزي كتابخانه آماري اطالعات فرم ارسال و تكميل         -

   مركزي كتابخانه مستقيم تلفن خط اندازي راه و اتصال جهت پيگيري         -

   تابعه هاي كتابخانه به امانت ميز نامه آئين مورد در دانشگاه رئيسه هيات مصوبه ابالغ         -

   آناتومي اطالعاتي بانك آموزشي كارگاه در شركت جهت كتابداران از نفر 2 اعزام         -

  1388 سال در مركزي كتابخانه درآمدهاي از تحليلي گزارش ارائه         -

   متبوع وزارت به گذشته سال 5 در مركز اين توسط اطالعاتي بانك مستقيم خريدهاي از مالي و آماري گزارش ارائه         -

   نيا معتمدي خانم طرح دوره اتمام به توجه با جايگزين نيروي تامين جهت پيگيري         -

   تابعه واحدهاي و امانت بخش به ارسال از قبل كتاب عنوان 251 فني نترلك         -

  :  CDامانت و كتاب  سفارشات و ثبت بخش            -2

   دانشجويي معاونت به كتاب جلد130 ارسال و خريد          -

   بهشتي شهيد بيمارستان راديولوژي گروه جهت التين كتاب جلد 5 خريد و سفارش          -
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   تابعه واحدهاي به آن ارسال و التين و فارسي اهدائي كتاب جلد 100 ثبت          -

   تابعه واحدهاي جهت فارسي كتاب جلد 187  ثبت و خريد ، سفارش          -

   شده صحافي كتاب جلد 50 مجدد ثبت          -

   مركزي كتابخانه به اهدائي كتاب جلد 79 ثبت          -

   CD نسخه 33 امانت          -

  :   تحقيقاتي طرحهاي و ها نامه پايان سازي نمايه وCDو كتاب فهرستنويسي بخش  -3    

    تابعه واحدهاي و مركزي كتابخانه كتاب عنوان 152 بنيادي نويسي فهرست         -

  ) عنوان 28(اطالعات ورود و فهرستنويسي و CD نسخه 45 ثبت         -

  تحقيقاتي طرح عنوان 8 و نامه پايان عنوان  8 سازي ونمايه ثبت         -

   كتب شلف كارتهاي فايل         -

  تكراري كتاب عنوان 175 اطالعات استخراج و جستجو          -

   ومرجع امانت بخش    -4

     جلد 8782فارسي كتب شتبازگ و جلد 7621 فارسي كتب امانت          -

   جلد 572 التين كتب بازگشت و جلد 511 التين كتب امانت          -

   نفر 260اعضاء حساب تسويه         -

   اعضاء اطالعات پرونده سازماندهي         -

   صحافي جهت ارسال و فرسوده كتب وجين         -

   سازي آماده و اطالعات ورود    -5

   التين و فارسي كتاب  عنوان 152 اطالعات ورود         -

   التين و فارسي تكراري كتاب عنوان 175 اطالعات تصحيح و كارت پرينت          -

   جلد 402 تابعه و مركزي كتابخانه كتب سازي آماده         -

   نفر 41 اعضا كارت پرينت          -
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   مورد 16 تحقيقاتي هاي طرح و ها نامه پايان چكيده اطالعات ورود          -

   مورد 194 اداري هاي نامه بايگاني و خريد كميته تايپ          -

      مركزي كتابخانه سايت وب و اطالعات عرضه پايگاه و  پذيرش  بخش   -6

 كتابخانه نمايش صحفه طريق از Power point قالب در منابع جستجوي روشهاي و اطالعاتي پايگاههاي و الكترونيكي منابع معرفي          -
   مركزي

   حيات مجله در علمي منابع معرفي و ارائه جهت دانشگاه عمومي روابط با همكاري          -

   مركزي كتابخانه سايت وب ساختن روزآمد          -

   افزاري سخت نقص موارد در IT بخش به دستگاه ارسال و جزئي اشكاالت كردن برطرف          -

   نياز مورد منابع جستجوي در دانشجويان به كمك          -

   مورد 50 اعضاء تصاوير اسكن و اعضاء اطالعات ورود ، پذيرش          -

   مراجعان از نفر 3000 از بيش به دهي سرويس          -

   مجاز غير سايتهاي از استفاده عدم و دانشجويان صحيح استفاده بر نظارت          -

   نشريات بخش    - 7

   مراجعان به امانت جهت آنها سازي آماده و آذرخش پارس برنامه در  فارسي مجله عنوان 280 اطالعات ورود          -

   تحقيقاتي طرح و نامه پايان عنوان120 دهي سرويس          -

   صحافي جهت مجله عنوان 140 ارسال          -

   مورد 240 التين و فارسي مجالت امانت          -

  روزانه صورت به روزنامه عنوان 13 دهي سرويش          -

   فارسي مجالت اشتارك و پرداخت جهت پيگيري          -

   آذرخش پارس افزار نرم از استفاده جهت مراجعان راهنماي          -


