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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

  برگزاری کارگاه مجازی آشنایی با کتابخانه مرکزی و

 تحصیالت دانشجویان ویژهجلسه  2پایگاههای اطالعاتی 

 اطالعاتی سواد های مهارت ارتقای راستای در تکمیلی

 ،مورد عمناب لیست آوریجمع و رسانیاطالع هماهنگی 

 کتاب خرید جهت دانشجویان و آموزشی هایگروه نیاز

 کتابخانه کارگزار از کتاب خرید جهت هماهنگی 

 میلیون 192 بر بالغ خرید کتابیران شرکت مرکزی

 1398 سال در مرکزی کتابخانه نیاز مورد کتب تومان

 1399میلیون در سال  54و 

 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

  و عنوان  3460شامل   99افزایش منابع کتابخانه سال

کتاب جلد  146و عنوان  90و جلد کتاب فارسی  5844

 التین 

  عنوان به  388پایان نامه و رساله دکتری تعداد افزایش

  همراه آماده سازی و ورود اطالعات در نرم افزار کتابخانه

 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 پایگاه کتب 3 ادغام 

 مکانیک مهندسی برق، مهندسی هایدانشکده( 6356)

  ادبیات دانشکده و

  ادغام کتابخانه دانشکده هنر پایگاه کتابهای فارسی

 جلد  36جلد و پایگاه کتب التین  6707

  و فارسی کتاب نسخه 23900 بازگشت و امانتآمار کل 

  التین

 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

  برپایی نمایشگاههای مجازی اسناد و کتب 

 بیرجند در آینه اسناد 

 گنجی در آیینه اسناد 

 

 انتشار کتابشناسی دفاع مقدس 

  5انتشار کتابشناسی منتخبی از اسناد کربالی 

 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  تالشپیگیری و

 سبز

  روزآمدسازی نرم افزار کتابخانه 

  روزآمدسازی نرم افزار کتابخانه دیجیتال 

 های کتابخانه مرکزیبازنگری در آیین نامه 

  اطالع رسانی 3ایجاد سالن شماره 

 

 

 



 مرکز نشر

 عنوان 21 هافزایش نشریات علمی دانشگاه ب 

  امور مربوط به چاپ و انتشار کتابپیگیری 

  پیگیری امور مربوط به فیپا ) فهرستنویسی پیش از

 انتشار کتاب( 

  2جلسه به اضافه  6برگزاری جلسات شورای انتشارات 

 جلسه بصورت مجازی 

  جلسه به  1جلسه و  2برگزاری جلسات شورای نشریات

 صورت مجازی

 ب از پیگیری امور مربوط به مجوز چاپ و انتشار کتا

 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  نمایشگاه استانی کتابسیزدهمین شرکت در 

 پیگیری امور مربوط به کمیته تخصصی کتاب 

  بازنگری در آیین نامه انتشار کتاب و نشریات علمی

 دانشگاه 

 پیگیری امور مربوط به داوری کتاب 

 13: دانشگاه انتشارات شده داده  امتیاز کتب تعداد 

 16: دانشگاه خارج انتشارات شده داده امتیاز کتب تعداد 

 12: چاپ برای شده موافقت کتب تعداد 

 7: دانشگاه انتشارات شده منتشر کتب تعداد 

 5: دانشگاه خارج انتشارات شده منتشر کتب تعداد 

 خرید نرم افزار مدیریت نشریات به صورت نامحدود 

 

 


