
 کتابخانه مرکزی1396گزارش عملکرد سال 

تعداد منابع علمی به امانت رفته و بازگشتی به شرح زیر می باشد :)تا آبان ماه (  6139در سال   

  تعداد امانت تعداد بازگشت

 کتاب فارسی  جلد2274 جلد2249
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نفر از مراجعین خارج  177نفر از مراجعین داخل دانشگاه و  291نفر عضو پورتال کتابخانه مرکزی شدند که از این تعداد  468همچنین تعداد 

 از دانشگاه بوده اند .

خریداری و )عنوان کتاب فارسی  115 عنوان کتاب التین و 520 بابت خرید کتاب هزینه شد و تعدادمیلیون تومان  135مبلغ در این سال 

 به مجموع کتابخانه اضافه شد .  (اهدایی

 :96سایر اقدامات صورت گرفته توسط  کتابخانه مرکزی در سال 

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

 ه اسناد مالی منابع خریداری شده خرید منابع ، فهرستنویسی ، آماده سازی و تهی .2

 شرکت کتابداران در  دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح توانمندی  .3

 نفر مراجعین داخلی و خارج از دانشگاه  100پاسخگویی روزانه به تعداد  .4

 برگزاری آموزش روزانه پورتال در کتابخانه جهت دانشجویان جدیدالورود و سایر متقاضیان  .5

 ه های کتابخانه با توجه به نیاز گسترش قفسه ها تغییر چیدمان قفس .6



 برگزاری دومین جلسه کافه کتاب با هدف رو نمایی از کتابهای خریداری شده از نمایشگاه  .7

 با دانشجویان فارغ التحصیل و دریافت نسخه چاپی و الکترونیک پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی حساب انجام امور تسویه  .8

 تهیه دو شماره بروشور پیام کتابخانه  .9

 تهیه بروشور معرفی کتابخانه مرکزی و خدمات آن جهت ارائه به دانشجویان جدیدالورود  .10

 با مخزن کتاب و دریافت دو نسخه از کتابهای منتشر شده مقایسه کتابهای انتشارات دانشگاه  .11

 

 

به شرح ذیل است : 96تا آبان ماه مرکزی تعداد منابع علمی فارسی و التین موجود در کتابخانه   

عنوان تعداد   عنوان 

40511  کتاب چاپی فارسی 

24131  کتاب چاپی التین 

 کتاب الکترونیک فارسی 159

 کتاب الکترونیک التین 4811

 پایان نامه فارسی 2436

 مقاله فارسی 912

 مقاله التین 46

 آرشیو مجله فارسی 251

 آرشیو مجله التین 208

 لوح فشرده فارسی 577

 لوح فشرده التین 1298

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادات :

با توجه به هم مکانی میز امانت ، واحد اطالع رسانی و سالن مطالعه و پیرو   زیرادر نظر گرفتن سالن مطالعه جداگانه برای دانشجویان   .1

 سکوت مطلق در سالن بر قرار نمی شود .   ،پیگیریهای گسترده



 رادیاتورها ) با توجه به اظهار نظر کارشناسان تاسیسات ، لوله کشی ها پوسیدگی داشته و امکان ترکیدگی می باشد ( بازسازی لوله کشی .2

 نوسازی  سیستم برق کشی ) طبق اعالم نظر کارشناسان تاسیسات نیاز به نوسازی دارند  ( .3

 تقویت سیستم تهویه  .4

 نقاشی واحد اطالع رسانی و اتاق های اداری  .5

 درب سرویس های بهداشتی به بیرون از کتابخانه ) به دلیل رفت و آمد و ایجاد سر و صدا برای سالن مطالعه (جابجایی  .6

 حضور نگهبان در کتابخانه به جهت برقراری امنیت منابع  .7

 حضور مستمر کتابداران در دوره های آموزشی ، جهت ارتقاء سطح توانمندی ها  .8

 تهیه کفپوش مناسب کتابخانه جهت جلوگیری از انعکاس سر و صدا  .9

یک نسخه  شود که هنگام اتمام طرح ها با توجه به اینکه تعداد زیادی از طرحهای پژوهشی در کتابخانه موجود نمی باشد ، ترتیبی اتخاذ  .10

 الکترونیک طرح به کتابخانه تحویل شود . 

 

 

 

 

 

 

 


