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نفر از مراجعین خارج  271نفر از مراجعین داخل دانشگاه و  311نفر عضو پورتال کتابخانه مرکزی شدند که از این تعداد  582همچنین تعداد 

 از دانشگاه بوده اند .

خریداری و )عنوان کتاب فارسی  315عنوان کتاب التین و  600میلیون تومان بابت خرید کتاب هزینه شد و تعداد  200مبلغ در این سال 

 به مجموع کتابخانه اضافه شد . ( اهدایی 

 

 

 

 

 



 به شرح ذیل می باشد : 1395سایر اقدامات صورت گرفته در کتابخانه مرکزی در سال 

 مکاتبه با گروههای آموزشی و پژوهشی جهت نیاز سنجی تهیه منابع کتابخانه  .1

 فهرستنویسی ، آماده سازی و تهیه اسناد مالی منابع خریداری شدهخرید منابع ،  .1

 نشریه پیام کتابخانه که بروشور آموزشی و اطالع رسانی کتابخانه مرکزی می باشد مجدد راه اندازی شد .  .2

 برگزاری جلسات کافه کتاب در محل کتابخانه مرکزی  .3

نیاز سنجی و برگزاری کارگاههای آموزشی کاربردی با توجه به نیاز دانشجویان و اعضای هیئت علمی جهت ارتقای تواناییهای  .4

دو دوره تربیت پژوهشگر ، نمایه  ،کارگاه آموزشی جهت ارتقاء مهارتهای پژوهشی دانشجویان   4برگزاری (پژوهشی 

 .)که مورد  استقبال گسترده دانشجویان  قرار گرفت  ،سازی و آشنایی با استراتژیهای جستجو  

 بازبینی کتابهای وجین شده توسط کتابداران و اعضای هیئت علمی و در نهایت ارسال به کتابخانه ملی  .5

 برگزاری آموزش روزانه پورتال در کتابخانه جهت دانشجویان جدیدالورود و سایر متقاضیان  .6

 ین داخلی و خارج از دانشگاه نفر مراجع 80پاسخگویی روزانه حدود  .7

 برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح توانمندی کتابداران  .8

 انجام امور تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل و دریافت نسخه چاپی و الکترونیک پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی .9

 کتابخانه ملک و... جهت دریافت ایده تغییر در کتابخانه بازدید از کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ،  .10

دریافت  کتابهای مرکز اخوان ، گروه کاردرمانی و کتابخانه های اهدایی آقای دکتر مثنوی و....  ، فهرستنویسی و آماده سازی و ورود  .11

 به مخزن کتابخانه مرکزی 

 نیازسنجی و سفارش تجهیزات جدید  .12

 

  

 


