
 7931در سال   فعالیتهای کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجنذ

 

 رتثِ ًخغت تزتزیي وتاتخاًِ هزوشی داًؾگاُ ۰۱۱وتاتخاًِ هزوشی داًؾگاُ علَم خشؽىی تیزجٌذ تا اهتیاس ،

 .ّای علَم خشؽىی تیح دٍ وؾَر را وغة وزد

داوشگاٌ شامل: سایت آمًسش ي تًاومىذساسی پژيَشگزان،  آمادٌ ساسی، تجُیش ي راٌ اوذاسی مزکش خذمات اطالع رساوی

ي افتتاح رسمی آن تًسط  سایت اطالع رساوی، ساله کىفزاوس، ساله پذیزایی ي کار گزيَی ي کارگاٌ اطالع رساوی پششکی

 مقام عالی يسارت بُذاشت

  جابجایی مخشن کتابخاوٍ مزکشی 

 متزمزبع 052تًسعٍ ساله مطالعٍ بٍ میشان 

جاتجایی تخؼ اهاًت ٍ گزدػ هٌاتع 

 ِتَععِ عالي هطالع 

دعتزعی تِ عاهاًِ ّای ارتثاطی ٍسارت تْذاؽت )عاهاًِ ًَخا ٍ هٌثع یاب( فزاّن گزدیذ. 

اعتفادُ اس چاخگز اعتثاری تَلیذ ٍ تَسیع وارتْای 

 عٌَاى  9عٌَاى ًؾزیِ  4عٌَاى وتاب،  477عٌَاى خایاى ًاهِ،  127تارگشاری هحتَای الىتزًٍیىی هتي واهل

 .اس وتاتخاًِ دیجیتال داًؾگاُ وِ تزای اعضاء لاتل ًوایؼ هی تاؽذؽٌیذاری  -هَاد دیذاری

 بزگشاری ديرٌ آمًسشی شیًٌ بُزٌ گیزی اس کتابخاوٍ ي مىابع اطالعاتی بزای داوشجًیان يريدی مُز ي بُمه  

 اساتیذ، داوشجًیان ي کارکىان کارگاٌ آمًسشی بزای 43ساعت آمًسش در قالب  002بزگشاری 

 تا ّوىاری اًتؾارات حیذری ٍ تِ ًؾز وتة  ٍ عوَهی ًوایؾگاُ تخصصیتزگشاری 

راُ اًذاسی اتاق هؾاٍرُ ٍ عزچ خایگاّْای اطالعاتی 

تًسیع ي تحًیل کتابُای يجیه شذٌ کتابخاوٍ بٍ مزاکش تابعٍ داوشگاٌ ي گزيَُای آمًسشی 

 ریال  0۱۱۱۱۱۱۱تِ ارسػ خضٍُ ارتماء ًغخِ جذیذ وتاتخاًِ دیجیتال خزٍاى 



 تزگشاری جؾي ّفتِ وتاب )تمذیز اس اعضای فعال وتاتخاًِ ّای داًؾگاُ، اجزای تزًاهِ لصِ گَیی ٍ اّذای

وتاب تِ وَدواى تغتزی  در تخؼ اطفال ٍ اٍرصاًظ اطفال، اجزای طزح تخؾَدگی جزیوِ دیزوزد هذارن، 

 فزاخَاى ًمذ ٍ تزرعی خذهات وتاتخاًِ ّای داًؾگاُ علَم خشؽىی تیزجٌذ

 ریال 83۱۱۱۱۱هثلغ تزای وتاتخاًِ ّای داًؾگاُ تِ التیي هجلِ عٌَاى4اؽتزان  

خزاعاى ٍ جٌَتی خزاعاى آٍای، اهزٍس تیزجٌذ ّای رٍسًاهِ اؽتزان توذیذ 

  وتاب ًغخِ(  883)عٌَاى 880وتاب فارعی ٍ ًغخِ(  0۰۱0)عٌَاى  ۰000 ؽاهل عٌَاى وتاب ۰391خزیذ

 ریال۰04415۰3۱۱تِ ارسػ   E-bookعٌَاى  84۰التیي ٍ 

ّا ًاهِ خایاى هٌاتع وتاتخاًِ ای ؽاهلًغخِ اس  88۱۱عاسی ٍآهادُ فْزعتٌَیغی، CDالتیي ٍ فارعی ٍوتة ّا 

 خَؽؼ. تحت ّای وتاتخاًِ آًْا تِ ارعال ٍ اّذایی ٍ ؽذُ خزیذاری

  ًِفز  04ًفز داًؾجَ،  301ًفزتَدُ اًذ وِ اس ایي تعذاد  ۰۱80اعضای جذیذ وتاتخاًِ در یه عال گذؽت

هَرد تغَیِ حغاب  584ًفز عایز اعضا تَدُ اًذ. ّوچٌیي تعذاد  ۰3۰ًفز واروٌاى داًؾگاُ ٍ  ۰۱0ّیات علوی ٍ 

 در وتاتخاًِ هزوشی داًؾگاُ ثثت ؽذُ اعت.

0۰839دروتاتخاًِ هزوشی داًؾگاُ اًجام ؽذُ اعت  هٌاتع تاسگؾت هَرد43501ٍ  هَرداهاًت 

وتاتْای فزعَدُ صحافی 

ِهزوشی وتاتخاًِ ٍتغایت رٍسرعاًی ت 

3048  تزي خزیٌت در  28871)وِ اس ایي تعذاد تزي در وتاتخاًِ ّای داًؾگاُ  09۰15دعتَر چاج در لالة

 وتاتخاًِ هزوشی اًجام ؽذُ اعت.(

   ًِتمذیز اس اعضای فعال وتاتخا 

زاعاط ؽاخصْای تعذاد عٌاٍیي هطالعِ ؽذُ، واروزد اهاًت، توذیذ ٍ ضای وتاتخاًِ ّای داًؾگاُ تاهتیاس اع

دیزوزد{  -( 0*  توذیذ دفعات( + )1*  ؽذُ هطالعِ تعذادهذارن= ) وزد هذارن اس طزیك فزهَل }اهتیاسدیز

 . ُ اعتهحاعثِ ؽذ

http://library.bums.ac.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsnewsm&lang=1&sub=10&PageID=30061&PageIDF=0&tempname=libnew
http://library.bums.ac.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsnewsm&lang=1&sub=10&PageID=30061&PageIDF=0&tempname=libnew

