
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  9213عمده فعالیتهای سال   

افزار جدید کتابخانه   - نرم  ، نصب و آموزش  کتابخانه دیdigilibخرید  از تحت  )پورتال  ارتقاء  افزار ضمن  نرم  جیتال( که 

ویندوز  به تحت وب از بعد افزایش سطح خدمات و داشتن ویژگیهای بیشتر و شاخص تر ارتقاء قابل مالحظه ای داشته 

 است. 

 کتب الکترونیکی می باشد .   3417خرید و نصب پکیج کتب الکترونیک که مکمل پورتال کتابخانه است و حاوی  -

که قابلیت نصب روی پورتال را داشته و دارای امکانات ویژه و فراوانی    (SMS)انه اطالع رسانی پیامکی  خرید و نصب سام -

 جهت مراجعین و پرسنل کتابخانه به جهت اطالع رسانی و باالبردن سطح خدمات کتابخانه می باشد . 

 عنوان دایره المعارف الکترونیکی روی پورتال کتابخانه دیجیتال .  1100بارگذاری  -

 . خرید گیت حفاظتی شامل دو آنتن و یک دستگاه رسیور جهت طبقه همکف  -

برنامه ریزی ، مشاوره  و کمک به دفتر فنی و مهندس شبکه در جهت اجرایی شدن نقشه جدید کتابخانه و آماده کردن   -

 تمهیدات و بستر الزم به حد وسع ، جهت انتقال آتی به کتابخانه جدید . 

 و امکانات مورد نیاز ساختمان جدید کتابخانه از لحاظ قیمت ، تعداد و کیفیت .بررسی و برآورد تجهیزات  -

فرآیند انتقال کتابخانه از ساختمان قدیم به جدید )بسته بندی کتب، وجین منابع مستعمل و قدیمی و لیست برداری و  -

و   اهدا  تفکیک کتب وجینی جهت  ها،  استخراج مفقودی  و  افزار، شلف خوانی  نرم  اطالعاتی  بانک  در  آن  ثبت خروجی 

 بار به علت اضافه کردن قفسه(    2)چینش مجدد منابع 

 گانه کتابخانه. 25بی و چینش ملزومات تمامی اتاق ها و بخشهای جایا -

اندازی شبکه داخلی کتابخانه مرکزی ) - راه  وایرلس برخی LANپیگیری و کمک الزم جهت  اینترنت  ( همچنین شبکه 

 ( و شبکه اینترنت سیمی تمامی بخشها . WANبخشها )

 یزهای اداری پیگیری خرید و نصب شیشه های محافظ روی میزهای مطالعه و م -

 خرید کامپیوتر و  پرینتر و نصب آنها .  -

خرید قفسه کتاب ،دستگاه تصفیه آب ، یخچال، کابینت جهت آبدارخانه ، آبسردکن، جالباسی چوبی، فایل ، نصب مجدد   -

 گیت حفاظتی و.... 

رنگ آمیزی و جالی قفسه خرید میزهای اداری و صندلی های اداری و غیر اداری )بخش محققان(، گلدان ، سطل زباله،   -

 ها و میزها، خرید دستگاه فکس و ملزومات اداری . 

آماده شدن بخشها جهت بازدید و افتتاح کتابخانه در شروع ترم تحصیلی و همچنین آماده شدن جهت برگزاری نمایشگاه   -

 هفته کتاب . 

 بهمن .   22خرداد و  15ن پیگیری های مستمر جهت تهیه قفل سخت افزاری میز امانت کتابخانه های بیمارستا -

بهمن توسط نماینده شرکت پارس    22خرداد و    15اخذ و نصب قفل سخت افزاری میز امانت کتابخانه های بیمارستان   -

 آذرخش .

 

 


