
 6931رسانی در سال عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع

 69مرداد در جهت تسهیل اصل دسترسی کاربری های کتابخانه طرح تغییر  

 کتابخانه های ایران پیوستن کتابخانه مرکزی به پایگاه اطالع رسانی  

  پایگاه آنالین 04به  21ارتقا تعداد پایگاههای اطالعاتی آنالین دانشگاه از 

  متمرکز دانشجویان جدید الورود به صورت سیستمی عضویت 

  69آبان  سامانه همانند جو بکارگیریاجرا و 

  ،ماه آبان 12-14برگزاری نمایشگاه تخصصی ناشران خارجی 

 از  کارگاه برگزار شده( 04)برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطالعاتی و کتابخانه مرکزی

  به صورت متمرکز برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 69مهر 

  داوطلب در کتابخانه کار دانشجویی و نیرو های استفاده از پتانسیل 

  69آذر  نیروی متخصص کارشناسی ارشدیک نفر جذب  

  69جذب یک نفر نیروی خدماتی شهریور 

  اطالعات و دانش شناسیفرایندسازی شیوه کارآموزی دانشجویان رشته علم 

  عنوان کتاب 2444 حدودخرید 

  دکتر محمد حسن گنجیکتابخانه به نام تابلوپی گیری و نصب 

 69شهریور  کنترل موجودی منابع کتابخانه مرکزی 

  عنوان کتاب( 424) محترم هیات علمی و کارکنانپی گیری کتب تاخیری اعضای 

  تاخیر کتب به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاهپرداخت جریمه های حاصل از واریز پی گیری 

 راه اندازی بخش بیرجند شناسی 

  برنامه و بودجه تصویب مدیریت تهیه و توسط  دوره 12دوره های توانمندسازی کتابداران ) در بازنگری

  (شد

  پی گیری بیمه آتش سوزی کتابخانه مرکزی 

  را ه اندازی آبنمای کتابخانه 

  به حوزه معاونت پژوهشیارائه گزارش علم سنجی 

  ی موجود در حوزه تحصیالت تکمیلی و انتقال کلیه لوح ها  فشرده پایان نامه هاهای یکپارچه سازی لوح

 کتابخانه مرکزیبه 



  با استفاده  جهت همخوانی با نرم افزار نوساتجمیع شده  فراخوانی بارکد های کتب مهندسیاتمام پروژه

 69آذر  نسخه کتاب( 14444) از پتانسیل کار دانشجویی

 کار با استفاده از پتانسیل فاقد تگ امنیتی  تجمیع شده اتمام پروژه الصاق تگ های امنیتی کتب

 ( نسخه کتاب 10444) دانشجویی

  ساماندهی کتب وجین شده از سنوات قبل در کتابخانه 

 سیستمی کردن ثبت کتب 

  های افغانستان در یه و مهندسی به دانشگاهنسخه کتاب در حوزه های کشاورزی، علوم پا 1901اهدای

  69بهمن ماه 

 

 


