چٌذ ًوًَِ از کبرگبُّبی آهَزضی ثرگسار ضذُ


کبرگبُ عولی رٍش تحقیق



آضٌبیی ثب ًرمافسار Endnote



آضٌبیی ثب هْبرتّبی سَاد اطالعبتی



اًتخبة هَضَع جْت اًجبم پژٍّص



آهَزش ًرم افسار SPSS



چگًَِ ثرای اًتطبر هقبلِ خَد هجلِ هٌبست پیذا کٌین؟



آضٌبیی ثب پبیگبُّبی استٌبدی ISI & Scopus



آضٌبیی ثب هٌبثع قبثل دسترس در داًطگبُ فردٍسی



آضٌبیی ثب هْبرتّبی جستجَ در پبیگبُّبی اطالعبتی



آهَزش کبرٍرزاى

سبعت کبری
ّوِ رٍزُ بِ جس پٌج ضٌبِّا
از ساػت  0330تا 14330

هسئَل ثخص
فبطوِ ّراتیبى دٍغبئی
کارضٌاس ػلن اعالػات ٍ داًصضٌاسی

بخ
ش آموزش و ارتباطات

تلفي توبس95561896 :

مرکز اطالع رسانی و کتابخاهن مرکزی

کارضٌاس ارضذ آهَزش ٍ ارتباعات

هْر 6931

تلفي توبس95561889 :

فبطوِ ّراتیبى

هریع رفیع

پست الکترًٍیکی3

cent-education@um.ac.ir

تلگرام:

http://Telegram.me/FUM_library

ٍثگبُ هرکس اطالع رسبًی ٍ کتبثخبًِ هرکسی:

http://library.um.ac.ir

هطْذ ،هیذاى آزادی
پردیس داًطگبُ فردٍسی هطْذ ،هرکس
اطالعرسبًی ٍ کتبثخبًِ هرکسی


ثخص آهَزش ٍ ارتجبطبت

ٍظبیف ثخص آهَزش ٍ ارتجبطبت

 تؼاهل با ًوایٌذگاى گرٍُ ّای آهَزضی بِ

یکی از اّذاف اصلی هرکس اعالع رساًی ٍ

 برًاهِ ریسی فؼالیت ّای آهَزضی برای سِ

هٌظَر ًیازسٌجی ٍ دریافت تحَالت آهَزضی ٍ

کتابخاًِ هرکسی حفظ ،اضاػِ ٍ ارتقاء داًص

گرٍُ اػضای ّیات ػلوی/کتابذاراى ٍ داًطجَیاى

استفادُ کٌٌذگاى است .در ّویي راستا ٍاحذ

در هقاعغ هختلف

آهَزش ٍ ارتباعات ایي هرکس در سال  1332ایجاد

 اًجام هکاتبات اداری هربَط بِ بخص

ضذ .ایي بخص بِ هٌظَر پطتیباًی از اّذاف

 صذٍر گَاّیٌاهِ هربَط بِ کارگاُ ّا ٍ

آهَزضی ٍ پژٍّطی داًطگاُ ،برًاهِ آهَزضْای
کتابخاًِ ای را در سِ سغح ،بِ ضرح ریل تذٍیي ٍ

کالسّای آهَزضی برگسار ضذُ
 پاسخگَئی بِ هراجؼاى

ارائِ خذهات ارجاػی ٍ آهَزضی هٌاسب
 اًجام اهَر رابظ خبری (اًؼکاس اخبار بِ
رٍابظ ػوَهی ،هؼاًٍت فرٌّگی ٍ لیسًا)
ّ وکاری با هؼاًٍت عرح ٍ برًاهِ در برگساری
کارگاّْای آهَزضی
 برگساری جلسات هربَط بِ کویتِ آهَزش


اجرا هیًوایذ3

ّواٌّگی جْت برگساری بازدیذّا ٍ تَرّای

آهَزضی

 آهَزش اػضای ّیات ػلوی



 آهَزش کتابذاراى

هطارکت در برًاهِّای ٍیژُ داًطجَیاى

 آهَزش داًطجَیاى در هقاعغ تحصیلی هختلف

ٍرٍدی جذیذ بِ هٌظَر هؼرفی کتابخاًِ ٍ خذهات

ّذف اصلی ایي آهَزش ّا افسایص بْرُ ٍری

آى بِ کاربراى جذیذ
 تْیِ گسارش کار ساالًِ

کاربراى از هٌابغ اعالػاتی هَجَد ٍ ارتقاء سغح
بْرٍُری در داًطگاُ هیباضذ.
ایي بخص ػالٍُ بر تذٍیي برًاهِ ّای آهَزضی
کتابخاًِ ای ٍ ًظارت بر برگساری دٍرُ ّا ٍ تْیِ
گسارش ّای تحلیلی در ارتباط با دٍرُ ّای برگسار
ضذٍُ ،ظیفِ تؼاهل با جاهؼِ استفادُ کٌٌذگاى در
ٍاحذّای هختلف داًطگاُ را ًیس بر ػْذُ دارد.

ّ واٌّگی با سایر ٍاحذّای داًطگاُ در ارتباط
با خذهات آهَزضی ٍ ًیازسٌجی دٍرُ ّای
آهَزضی ٍیژُ کتابذاراى ٍ داًطجَیاى
 هطارکت در ّواٌّگی ّا ٍ برگساری
برًاهِّای ٍیژُ ٍ هٌاسبتّای خاظ

