
های کتابخانه مرکزی و اهم فعالیت

 1400 مرکز نشر

 

 کتابخانه مرکزی

ویژه اعضای هیت علمی و  آموزشی هایکارگاه برگزاری •

 کتابداران

 یادگیری تالش در جهت کتابخانه به عنوان مرکز  •

 ، اینفوگرافها و غیره ، بروشورهاراهنماها تهیه •

 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

 کتابخانه نیاز مورد کتب تومان میلیون 206 بر بالغ خرید •

 1400 سال در مرکزی

فارسی و  علمی اطالعاتی هایپایگاه اشتراک تمدید •

 التین 

 دانشجویان متمرکز عضویت انجام •

 از کاربران اطالع جهت رسان پیام سامانه اندازی راه •

 امانت میز وضعیت

  هکتابخان منابع افزایش •

 دانشکده هنر  کتابخانه ادغام •

 ادغام کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست •

  کتب دانشکده هنر یسنوی و فهرست سازی آماده •

 ن و پایان نامه های التی و فارسی پایگاه کتب 3 ادغام •

 داشکده هنر 

  التین و فارسی کتاب بازگشت و امانت •

استان قم )  یتخصص یتفاهم نامه با مجمع کتابخانه ها •

 مکتا(

 پریمگاپ یمنابع علم نیاشتراک سامانه تام دیتمد •

 اشتراک نورمگز دیتمد •

 کایلیویاشتراک س دیتمد •

 رانیاشتراک مگ دیتمد •

 عدد 10 یشاس یجهان رو ریمشاه پوستر •

 عدد 10قفسه دو طرفه کتاب  دیخر •

کتابخانه در جهت استاندارهای الزم  تالشپیگیری و  •

 سبز

 روزآمدسازی نرم افزار کتابخانه  •

 روزآمدسازی نرم افزار کتابخانه دیجیتال  •

 های کتابخانه مرکزیبازنگری در آیین نامه •

امکان دسترسی به پایگاههای اطالعاتی و انجمنهای  •

علمی کاربران دانشگاه جهت دانلود مقاالت ) فارسی و 

 التین( ، کتب، استانداردها و ...

 

 مرکز نشر

 عنوان 21 هافزایش نشریات علمی دانشگاه ب •

 تخصصی  عنوان کتاب 9انتشار  •

 پیگیری امور مربوط به چاپ و انتشار کتاب •

پیگیری امور مربوط به فیپا ) فهرستنویسی پیش از  •

 انتشار کتاب( 

پیگیری امور مربوط به مجوز چاپ و انتشار کتاب از  •

 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 پیگیری امور مربوط به کمیته تخصصی کتاب •

آیین نامه انتشار کتاب و نشریات علمی بازنگری در  •

 دانشگاه 

 پیگیری امور مربوط به داوری کتاب •

 فروش کتاب یمجازبین المللی  شگاهینماشرکت در  •

 تهران

 ورای نشریات علمی دانشگاه برگزاری جلسات ش •

 ارات دانشگاهشانتاری جلسات شورای برگز •

 

 


