
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد   9513عمده فعالیتهای سال    

 برگزاری و شرکت در نمایشگاه های کتاب : -

 به مناسبت  هفته پژوهش و تخصیص بن خرید کتاب به کلیه دانشجویان.برگزاری نمایشگاه کتاب  الف(     

 ب( برگزاری نمایشگاه کتب اهدایی به مناسبت هفته کتاب      

 منابع مورد نیاز کاربران  ج(شرکت در نمایشگاه بین المللی و مجموعه سازی    

 کتابخانه مرکزی :  برگزاری کارگاه های آموزشی  -

 ترم یک )الزامی(دانشجویان تمامی و منابع کتابخانه برای پورتال  آشنایی مقدماتی با خدمات  الف( برگزاری مستمر کارگاه     

ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران و کاربران بیمارستانها  و... منابع تحت وب )خصوصا بالینی(، علم سنجی   برگزاری کارگاههای ب(     

   . 

از ابتدای سال تا    ebook  319دانلود    نیازمندیها به بخش کتب الکترونیکی که منجر به    ایجاد بستر مناسب جهت نیازسنجی و ارجاع    -

 .به انتها انجامیده است

 پایش و روزآمدسازی مداوم وبسایت و پورتال کتابخانه مرکزی از طریق  -

 الف(بارگذاری و ویرایش     

 ب(تعامل با نت لب     

 ج(تعامل با شرکت پارس آذرخش     

 رژن جدید نرم افزار پارس آذرخش و پورتال کتابخانه دیجیتال  . نصب و -

 جهت خرید کتاب  جذب اعتبار  -

 .کارگروه تامین منابع التین اوریجینال وزارتخانه  انتخاب آقای ازقندی کتابخانه به عنوان یکی از هشت کارشناس -

 و ایجاد ارتباط بین کتابخانه ای: عقد قرارداد  -

بازدیدی    - انتقال تجربیات و عقد  طی  بیمارستان رضوی داشتند منجر به  از کتابخانه  که توسط کتابداران دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

از  تفاهم از منطقه کم برخوردار  کتابخانه  عنوان یک  به  تا  گناباد مجاز می گردید  پزشکی  نامه ای شد که به موجب آن دانشگاه علوم 

   غنی و گرانبهای کتب الکترونیک آن دسترسی پیدا کند.  فهرستگان و بانک اطالعاتی بسیار

 . در این کانال مورد نیازو بارگذاری کتب الکترونیکی gmuebook راه اندازی کانال  -

 باگذاری اطالعات پایان نامه ها در راستای سیاست گذاری وزارت.  -

کتابخانه مرکزی امسال نیز کمافی السابق افتخار آنرا داشته که میزبانی و بسترسازی مناسبی جهت اعضای محترم بوردهای تخصصی    -

 چندین رشته خاص را برعهده داشته باشد.  


