
 به نام خدا

 79سال  در کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی جام شدهان فعالیتهای اهم 

کارگاه  3و   کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 32برگزاری  .1

 ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه در راستای ارتقای مهارت های سواد اطالعاتی

و ارسال کتابهای انتشارات دانشگاه جهت عقد قرارداد توزیع و فروش انتشارات دانشگاه بیرجند با کتابیران   .2

 فروش

 و انتشار سه شماره فصلنامه تا پایان اسفند ماه79در تابستان  انتشار خبرنامه الکترونیکی کتابخانه .3

 کنونآموزشی در این بخش تا کالس 13ری و برگزا 1379راه اندازی بخش مرجع تعاملی در دی ماه  .4

تحویل مدرک، از طریق وب سایت از قبیل :و ارائه خدمات  1379وب سایت کتابخانه از شهریور بازنگری کلی  .5

 سفارش کتاب، اعتبار سنجی نشریات و غیره

در راستای تسهیل استفاده  1379در کتابخانه مرکزی در مهر ماه  79انجام عضویت متمرکز دانشجویان ورودی  .6

 ز خدمات کتابخانه مرکزیا

 کنونمورد میزان مراجعه دانشجویی تا 111با بیش از  79راه اندازی بخش مشاوره گروهی در اردیبهشت  .9

 کنونبرگزاری چهار نشست کافه کتاب تا و 79افتتاح کافه کتاب در آبان  .8

 یات گذشته نگردر راستای دسترس پذیری و استفاده از نشر 1379ساماندهی بخش نشریات در شهریور ماه  .7

)در حال حاضر سالن مطالعه خواهران با  1379ارتقاء ظرفیت سالن های مطالعه خواهران و برادران در پاییز  .11

 .(می باشد نفر آماده ارائه خدمات به کاربران 236نفر و سالن مطالعه برادران با ظرفیت  216ظرفیت 

و هماهنگی در برگزاری کالس های تخصصی دانشکده ها  1379در مهرماه  2راه اندازی بخش اطالع رسانی  .11

 کالس برگزار شده است. 12تاکنون 

استفاده دانشجویان  1379راه اندازی بخش مطالعه و پژوهش ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی از دی ماه  .12

 دکتری و برگزاری جلسات اعضای هیات علمی با دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این بخش

پیامک   9196و ارسال  1379ازی سامانه پیام رسان جهت اطالع کاربران از وضعیت میز امانت در مهرماه راه اند .13

 جهت کاهش دیر کرد ها و تاخیر کتب 

مورد  21استفاده بیش از  1379نرم افزار ویژه نابینایان و راه اندازی  بخش روشندالن در اردیبهشت ماه خرید  .14

 این در بخش

سیستم   84به عنوان یکی از مجهزترین مراکز اطالع رسانی دانشگاهی با ظرفیت  1انی تجهیز بخش اطالع رس .15

 1379کامپیوتری در بهمن ماه 



جلد کتاب به کتابخانه های مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری، کانون های فرهنگی و هنری  941اهدای .16

 ر دی ماهمساجد و کتابخانه پایگاه مقاومت بسیج حضرت علی ابن ابی طالب د

 غدیر مذهبی کتب کتابخانه و فرهنگی معاونت حوزه های کتابخانه درمان، و تجمیع کتابخانه های مرکز مشاوره .19

 جهت استفاده و آماده سازی کتاب ها 1379رهبری در کتابخانه مرکزی در تابستان  نهاد

 79سال  مورد کاردانشجویی در 12دانشجویان در قالب کاردانشجویی  استفاده از پتانسیل .18

 کارآموز رشته علم اطالعات و دانش شناسی در کتابخانه مرکزی 16آموزش  .17

 1379رشیو عکس های قدیمی دانشگاه در اردیبهشت ماه برگزاری نمایشگاه آ .21

برگزاری بزرگداشت جشن کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری اداره ارشاد خراسان جنوبی در  .21

 1379آبان ماه 

 


