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 جلد( 16700) به تعداد فارسیامانت منابع  -1

 جلد (15300)به تعداد  فارسیمنابع  بازگشت -2

 جلد( 219) به تعداد منابع التین بازگشت امانت و -3

 ها و...      پایان نامهامانت و بازگشت مواد سمعی و بصری، منابع مرجع، نشریات فارسی و التین، -4

 248 یاعنوان  84:فارسی )کتب :به تعداد المللی تهراننیاز از نمایشگاه بین خرید منابع مورد -5

 نسخه( 32 یاعنوان   28 التین بکتو  نسخه

 ره ارشاد استانااهدایی توسط اد ،نسخه 84به تعداد  عمومی عنوان کتاب 29تهیه  -6

 وارد شده به کتابخانهمهر و ثبت کردن کل کتب  -7

جلد   486سازی کتب خریداری شده و اهدایی به کتابخانه به تعداد و آماده نویسیفهرست -8

 جلد کتاب التین 42جلد کتاب فارسی اهدایی و تعداد  104جلد کتاب فارسی +  340شامل

 در نرم افزار کتابخانه تعداد زیادی از کتب خریداری شده  اطالعات ورود -9

 خریداری شده منابعسازی آماده -10

 مدیریت   ارسال به و نیاز واحد مورد  تهیه لیست اقالم -11

 حصول به هدف تا تمام امور پیگیری مجدانه انجام مکاتبات اداری و -12



 ریزی استراتژِک دانشکده مستمر پرسنل واحد در جلسه برنامه مشارکت فعال و -13

 لزوم  صورت ضرورت و واحدها دردیگر  همکاری بین بخشی با -14

 جلسات اداری دانشکده  شرکت در -15

 نام دانشجویان جدیدالورود پرستاری و ماماییثبت -16

 التحصیلتسویه حساب دانشجویان فارغ -17 

  و فارسی خوانی کلیه کتب التینرف -18

 مرجععدد قفسه کتاب جهت بخش امانت و  10عدد صندلی میز مطالعه و  38خرید  -19

 ی خواهران و برادارانتعمیر و بازسازی میزهای سالن مطالعه -20

 سایت کتابخانه تهیه اطالعات مورد نیاز جهت طراحی وب -21

 های جدید در مقطع کارشناسی ارشدانجام مکاتبات اداری و سفارش منابع جهت رشته -22

های جدید در منابع جهت رشتههای آموزشی در راستای تهیه و سفارش هماهنگی با گروه -23

 مقطع کارشناسی ارشد

 های مختلف کتابخانه راهنما جهت بخشدرخواست خرید و تهیه تابلوهای  -24

تهیه فرایندهای مختلف کتابخانه و همچنین تدوین شرح وظایف مسئول  مشارکت در -25

 رسانی دانشگاهو ارسال آنها به مدیر اطالع رسان و کتابدار مرجعکتابخانه، کتابداراطالع

رفع نقایص موجود و ایجاد آمادگی در کلیه بخشهای کتابخانه جهت حضور بازرسین در  - 26

 کتابخانه
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 مسئول کتابخانه


