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ایران کنفرانس : اخبار دانشگاهی

  

ساخت بزرگترين و مجهزترین كتابخانه دانشگاهی كشور در واحد علوم و تحقيقات

خبرگزاری آنا: رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه  آزاد اسلامی با اشاره به ساخت بزرگترين و مجهزترین كتابخانه  
دانشگاهی كشور  در واحد علوم و تحقيقات (تهران) دانشگاه آزاد اسلامی از راهاندازی این  کتابخانه ظرف چند ماه آینده

  خبر داد.

خسرو دانشجو در گفتوگو با  خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در خصوص ساخت و راهاندازي بزرگترين  كتابخانه
مركزي كشور در واحد علوم و تحقيقات تهران اظهار داشت: ساخت  كتابخانه واحد علوم و تحقیقات بیش از 80 درصد

پیشرفت فیزیکی داشته است.

  

وی  ادامه داد: ماه گذشته مبلغی را به عنوان علیالحساب به پیمانکار کتابخانه  پرداخت کردهایم و این پیمانکار هماکنون
کار خود را با قوت پیگیری میکند.

  

دانشجو  با بیان اینکه امید داریم ظرف چند ماه آینده کتابخانه را تحویل بگیریم،  تأکید کرد: با احداث این کتابخانه یکی
از بزرگترین و مجهزترین کتابخانه  دانشگاهی کشور در واحد علوم و تحقیقات تهران شکل خواهد گرفت.

  

رئیس  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سرمایه کتابخانه  کتاب، نرمافزارها و اطلاعاتی بوده که
سالها در واحد علوم و تحقیقات  جمعآوری شده است، گفت: میتوان برای شروع کار پایاننامهها، کتابهای  متعددی
که در کتابخانه دانشکدههای مختلف قرار دارد و پژوهشهای صورت گرفته  را در کتابخانه قرار داد که  با این اقدام کار
کتابخانه شروع میشود و پس  از آن میتوان این کتابخانه را تجهیز و به روزرسانی کرد و با کتب و نرم  افزارهای متعدد

این کتابخانه را تکمیل کرد.

  

وی خاطرنشان کرد:  بنابراین برای راهندازی کتابخانه مشکل چندانی وجود ندارد و پس از تحویل  گیری از پیمانکار
ساختمانی، کتابخانه را راهاندازی خواهیم کرد.
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