
  كاضگاُ آهَظضي كتابساضاى

ٍ 16حضَضكتابساض زاًطكسُ زض كاضگاُ آهَظضي ًوايِ ساظي پاياى ًاهِ ّا ٍ هْاضتْاي اضتباطي زض هَضخ -

 زي هاُ 17

  كاضگاّْاي آهَظضي اساتيس

پايگاّْاّي علوي ٍ سطچ  با آضٌايي هَضَع با آهَظضي  كاضگاّْاي هاُ  زي 10ٍ  9زض تاضيد  -

  . زاًطكسُ بطگعاض گطزيس كتابراًِ ٍ پژٍّطي ٍاحس تَسط اساتيس جْت  هقالِ

  زاًطجَياى ٍضٍزي بْوي هاُ

 آهَظضي كاضگاُ زض ضطكت جْت97/11/13 هَضخ زض  ثبت ًام اظ زاًطجَياى ٍضٍزي بْوي هاُ-

 .گطفت صَضت

  كاضگاُ ًطم افعاض كتابراًِ

ضضتِ پطٍتع زًساى (  ) يي با ًطم افعاض كتابراًِ جْت زاًطجَياى ٍضٍزي بْوي هاكاضگاُ آهَظضي آضٌا -

كاضگاُ جْت آضٌايي زاًطجَياى با هطاحل  ايي ٍ بطگعاض  زاًطكسُ IT زض ٍاحس 97/11/18زض تاضيد 

  . هَجَز بطگعاض گطزيس عضَيت زض كتابراًِ ٍ سطچ هٌابع

  اّسا كتاب

 1397/10/25اضضاز اسالهي زض تاضيد جلس كتاب اظ ططف ازاضُ  50اّسا -

  ثبت ٍ فْطستٌَيسي

 97/11/19ثبت ٍ فْطستٌَيسي كتابْاي اّسايي زض هَضخ -

 ثبت پاياى ًاهِ ّا

 97/10/15 تاضيد زض  ثبت پاياى ًاهِ ّاي زاًطجَياى فاضغ التحصيل-

 فطم ًياظسٌجي

ابْاي ضطٍضي تحَيل زازُ تعسازي فطم ًياظسٌجي بِ اساتيس جْت زضذَاست كت97/10/22زض تاضيد -

 . ضس

 ذطيس هٌابع هَضز ًياظ

الظم بصكط است هٌابع  97/11/18ذطيساضي هٌابع زضذَاستي اساتيس اظ اًتطاضات ّاي تْطاى زض هَضخ -

 .زضذَاستي تَسط كتابساض زض تاضيد قيس ضسُ صَضت گطفت

  عضَيت كتابساض



 97/10/15يد عضَيت كتابساض زاًطكسُ زض كاًال اذالق حطفِ اي زض تاض-

  تسَيِ حساب

يكي زيگط اظ اقساهات كتابساض زاًطكسُ تسَيِ حساب با زاًطجَياى فاضغ التحصيل ضضتِ سالهت زّاى ٍ 

 . باضس هي  97/12/20زًساى زض تاضيد 

 فطايٌس عضَيت زاًطجَياى

 97/11/30اًجام فطايٌس عضَيت زاًطجَياى ٍضٍزي بْوي هاُ ٍ اضائِ ضواضُ عضَيت آًْا زض هَضخ -

 اّسا كتاب

-پطٍتعّاي زًساًي  كتاب اطلس ضًگي پطٍتعّاي ثابت اظ ططف آقاي زكتطكاهطاى آظازبرت هترصص-

استقبال بيطتط زاًطجَياى بِ هطالعات علوي  افعايص جْت ايطاى.  گطزيس اّسا  97/11/20زض تاضيد 

  . ايي كتاب اطلس ضا اّسا ًوَزًس

  بطقطاضي ليٌك پايگاّْاي اطالعاتي

 ّوِ طَض بِ زاًطكسُ سايت ٍب زض  قطاض زازى ليٌك پايگاّْاي اطالعاتي بطٍظ كطزى اطالعات-

                                                                                                                               ضٍظُ

 عٌَاى كتاب هعتبط 116زستطسي بِ 

عٌَاى كتاب هعتبط  116زستطسي بِ هتي كاهل  97اهاًِ هٌبع ياب با ًطاًي شيل اظ زيواُ اظ ططيق س-

 بطقطاض است زض ضضتِ ّاي هرتلف 2019ترصصي ّاي گًَاگَى پعضكي سال 

.  http://rsf.research.ac.ir/2019                                                                                           

                                                                                                          

 جطيوِ زاًطجَياى

 جطيوِ ًقسي زاًطجَياًيكِ كتابْاي اهاًتي ضا زض ظهاى هقطض تحَيل كتابراًِ ًسازُ اًس زض پاياى تطم-

 ذطيس كتاب

 97/12/15جطيوِ ًقسي جوع آٍضي ضسُ زض تاضيد  ذطيس تعسازي كتاب با-

 كاضگاُ آهَظضي كتابساضاى

 15/11/97حضَضكتابساض زاًطكسُ زض كاضگاُ آهَظضي كاض عولي با ًطم افعاضّاي هسيطيتي هَضخ -

 17/11/97هقالِ  حضَضكتابساض زاًطكسُ زض كاضگاُ آهَظضي آضٌايي با ضفطًس ًَيسي ٍ ًگاضش-

  .تسضيس گطزيس ضٍظ تَسط ذاًن هَْش كلْط 2اُ بِ هست بطگعاض گطزيس ايي كاضگ



  كتابراًِ 98اقالم هَضز ًياظ

 97/12/18كتابراًِ زض تاضيد  98زضذَاست اقالم هَضز ًياظ سال -

 زضذَاست ًيطٍي كتابساض

طي هكاتبِ اي زضذَاست ًيطٍي كتابساضجْت بسط ٍگستطش كتابراًِ زاًطكسُ  97/12/1زض تاضيد -

 .اًجام گطفت

  يست كالسْاي آهَظضي كتابساضل

ليست كالسْاي آهَظضي هَضز ًياظ  97/11/27طي ًاهِ اي ذطاب بِ هعاًٍت پژٍّطي زض تاضيد -

  . ( اعالم گطزيس 98كتابساض زاًطكسُ) جْت سال 

  باظزيس زاًطجَياى

 97/12/10  اظ كتابراًِ زض تاضيد 97باظزيس زاًطجَياى ٍضٍزي بْوي -

 ضاىكاضگاُ آهَظضي كتابسا

حضَض كتابساض زض كاضگاّْاي آهَظضي كاض عولي با ضبكِ ّاي اجتواعي زض كتابراًِ ٍ تطريص سطقت -

 97/12/5علوي زض تاضيد 

 ًوايطگاُ كتاب

 97/12/5حضَض كتابساض زض ًوايطگاُ كتاب ازاضُ اضضاز اسالهي -

 هطاسن ضٍظ ظى

تقسيط ٍ جَايع زض هطاسن  اى ٍ اّساي لَحهعطفي كتابساض زاًطكسُ بِ عٌَاى باًَي بطجستِ زض اهَض باًَ-

              زض تاالض ابي سيٌا ضْيس ضحيوي  ضٍظظى  بعضگساضت هقام ٍاالي حضطت فاطوِ ٍ بوٌاسبت

  ذبطًاهِ

 اٍليي ذبطًاهِ كتابراًِ زاًطكسُ زض-

97/12/97                                                                                                                    

 ًوايطگاُ بيي الوللي كتاب

بطگعاض ذَاّس  98سال  اضزيبْطت 14لغايت 4سي ٍ زٍهيي ًوايطگاُ بيي الوللي كتاب تْطاى اظ تاضيد -

             اهام ذويٌي ذَاّس بَز ضس ٍ هكاى بطگعاضي يكي اظ زٍگعيٌِ ضْطآفتاب يا هصالي

 بيكاًتصاب زكتط صوس

پژٍّطي ،اضظيابي  بِ عٌَاى سطپطست تَسعِ 97سطكاض ذاًن زكتط هٌْاظ صوس بيگ زض بْوي هاُ  - 



      . تحقيقات ٍ ّواٌّگي هطاكع تحقيقاتي زاًطگاُ هٌصَب گطزيس

 1  اطالعيِ ضواضُ

ُ بِ اطالع زاًطجَياى ٍ اساتيس هحتطم هيطساًس سي ٍ زٍهيي ًوايطگاُ بيي الوللي كتاب اضزيبْطت ها

 . ضس ذَاّس بطگعاض تْطاى زض  98

 2  اطالعيِ ضواضُ

هطاجعِ  lib.lums.ac.ir زاًطجَياى هحتطم جْت عضَيت كتابراًِ زاًطكسُ زض اسطع ٍقت بِ پَضتال

  . فطهايٌس

 3  اطالعيِ ضواضُ

ثبت ًام زض كاضگاُ  ضضتِ پطٍتع زًساى هيطساًس جْت 97بِ اطالع زاًطجَياى هحتطم ٍضٍزي بْوي هاُ 

 . ًوايٌس ضٌايي با ًطم افعاض كتابراًِ بِ ٍاحس كتابراًِ هطاجعِآ


