
 (ماهشهريور فروردين لغايت )   0011 ماه اول  شش درگزارش فعالیتهای کتابخانه جدول 

 گزارش کلی 

 

 :سفارشات منابع کتابخانه ای  گزارش بخش ثبت کتب و

 جلد کتب اهدايی دفاع مقدس  061ثبت  -

 

 
 بخش امانتگزارش 

 200تسويه حساب اعضا :              228      تعداد امانت با تاخیر :   822تعداد آمار امانت اعضا:   

 60تعداد عضويت جديد در سیستم:                                                                                616امانت فعال :       

 

 :گزارش فهرست نويسی و آماده سازی

 در سیستم نوسا عنوان پايان نامه های رشته های مختلف  688فهرست نويسی بنیادی   -

 عنوان 210ثبت قیمت پشت جلد کتب فارسی وجین شده در سیستم نوسا تعداد  -

 شلف خوانی در بخش مخزن ) امانت( کتابخانه  -

 عنوان کتب دفاع مقدس در سیستم نوسا 61فهرست نويسی بنیادی   -

-  

 

 :گزارش کتابخانه و منابع ديجیتال دانشگاه )ارتقا راه اندازی( 

مبلغ هزينه شده  تعداد عنوان تعداد عنوان

 برای خريد

 - 1095 کل مجالت 000016 کل کتاب

 - 943 مجالت فارسی 100415 کتب فارسی

 - 152 مجالت التین 10742 کتب التین

پايان نامه های ارشدکل  39577 کل عنوان کتب  6812  - 

 - 6666 تعداد کل کتابهای مرجع 22021 عنوان فارسی

عنوان  کتب مرجع  فارسی و  6088 عنوان التین

 التین

1766 - 

نتعداد صندلی مطالعه خواهران و برادرا  - 016 پايان نامه دکتری 1051 

 -- 6110 کتب فارسی  پزشکی  جلد 0080 فارسی پزشکی کل عنوان کتب

 - 661 کتب التین   پزشکی  جلد 802 کتب التین  پزشکی عنوان

تعداد کتاب خريداری شده فارسی به 

 جلد

تعداد کتاب خريداری شده  -

 التین به جلد 

-  

  - تعداد اشتراک کتابخانه ديجیتال - تعداد خريد نشريه و کتابچه

تعداد خريد و پشتیبانی نرم افزار مجالت 

 و کتابخانه ها

  200 طرح پژوهشی  -



 

دانشگاه که دسترسی به منابع آن صرفاً از داخل دانشگاه مقدور بوده و کتابخانه دیجیتالی داخلی  -

با هر سیستمی که به شبکه داخلی دانشگاه متصل باشد می توان منابع این کتابخانه را به شکل 

بدون رمز و   guestاستفاده و مشاهده منابع فقط با نام کاربری  تمام متن مشاهده کرد. جهت

مهمترین بخش های این کتابخانه، متن کامل پایان نامه های دانشگاه است اقدام نمایید. یکی از 

 که به مرور در این کتابخانه بارگزاری و قابل مشاهده به صورت تمام متن است.

 

 

 پيگيري و ثبت  تعداد آمار موجودي كتابخانه در سامانه ايرانداك )آمار( -

 

سايت   جهت گزارش و ثبت دردر فايل اكسل    حدوا مركزي ارائه كل آمار و اطالعات موجودي كتابخانه -

 كتابخانه مركزي 

 

 

 ليست اهدا كتب دفاع مقدس  از سازمانهاي متفرقه استان به كتابخانه مركزي واحد: 

 



 

 



 



 



 


