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 کتابخانه مرکزی

 هایپایگاه با آشنایی آموزشی هایکارگاه برگزاری 

 هویژ و تکمیلی تحصیالت دانشجویان ویژه اطالعاتی

 مهارت ارتقای راستای در دانشگاه علمی هیئت اعضای

برای دانشجویان  کارگاه 17)  اطالعاتی سواد های

کارگاه برای اعضای محترم هیات  2تحصیالت تکمیلی و 

 (علمی

 ،مورد منابع لیست آوریجمع و رسانیاطالع هماهنگی 

 کتاب خرید جهت دانشجویان و آموزشی هایگروه نیاز

 مرکزی کتابخانه کارگزار از کتاب خرید جهت هماهنگی 

 کتابیران شرکت

 نهکتابخا نیاز مورد کتب تومان میلیون 192 بر بالغ خرید 

 1398 سال در مرکزی

 سیستم ایمنی و خدمات سطح ارتقاء جهت در پیگیری 

 کتابخانه اتوماسیون

 فارسی و  علمی اطالعاتی هایپایگاه اشتراک تمدید

 التین 

 دانشجویان متمرکز عضویت انجام 

 از کاربران اطالع جهت رسان پیام سامانه اندازی راه 

 امانت میز وضعیت

 نسخه (8573)1398 سال :کتابخانه منابع افزایش 

( عنوان 21) نسخه 31 و فارسی منابع( عنوان 6373)

 التین منابع

 منابع نسخه 12424 بر بالغ نویسیفهرست و سازیآماده 

 فرهنگی، معاونت نهاد، دفتر هایکتابخانه ادغام از حاصل

 دبیرجن دانشگاه رستگاری کانون و درمان و مشاوره مرکز

 التین و( عنوان 28226) فارسی کتب پایگاه 3 ادغام 

 مکانیک مهندسی برق، مهندسی هایدانشکده( 6356)

 به مربوطه خدمات ارائه و دهی مانتادبیات دانشکده و

 روزنامه و نامهپایان نشریه، نسخه 100

 التین و فارسی کتاب نسخه 5014 بازگشت و امانت  

 کتاب فروش هاینمایشگاه برگزاری 

 1 شماره اسناد آیینه در بیرجند نمایشگاه برگزاری  (

 دانشگاه انتشارات غرفه در( شوکتیه مدرسه از اسنادی

 کتاب استانی نمایشگاه سیزدهمین در بیرجند

 کتاب کافه چند برگزاری 

 پرورش و آموزش کل اداره به کتاب جلد 27000 اهدای 

  استان عمومی های کتابخانه نهاد کل اداره و استان

 و ها موزه سازمان به علمی نشریه جلد 4570 اهدای 

 رضوی قدس آستان های کتابخانه

  کتابخانه در جهت استاندارهای الزم  الشتپیگیری و

 سبز

 سازی نرم افزار کتابخانه روزآمد 

 نرم افزار کتابخانه دیجیتال سازیروزآمد  

  های کتابخانه مرکزیآیین نامهبازنگری در 

 

 مرکز نشر

 عنوان 21 هافزایش نشریات علمی دانشگاه ب 

  تخصصی  عنوان کتاب 17انتشار 

  امور مربوط به چاپ و انتشار کتابپیگیری 

 فهرستنویسی پیش از  پیگیری امور مربوط به فیپا (

 انتشار کتاب( 

  از کتاب پیگیری امور مربوط به مجوز چاپ و انتشار

 فرهنگ و ارشاد اسالمی محترم وزارت 

  نمایشگاه استانی کتابسیزدهمین شرکت در 

 پیگیری امور مربوط به کمیته تخصصی کتاب 

  بازنگری در آیین نامه انتشار کتاب و نشریات علمی

 دانشگاه 

 وط به داوری کتابپیگیری امور مرب 

 


