دستورالعمل استفاده از بخش نشریات مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
مقدمه
نشريات ادواري از روزآمدترين ابزارهاي اطالعرساني و رشد دانش در جهان است که تهیه و نگهداري اين منابع
يکي از ضرورتهاي مرکز اطالعرساني و کتابخانه مرکزي دانشگاه به شمار ميرود .هدف اين بخش ارائه نشريه هاي
جاري و گذشته نگر جهت رفع نیازهاي پژوهشي مراجعان مي باشد.
تعاریف
پیایندها یا نشریات ادواری به نشرياتي اتالق ميگردد که با عنوان مشخص و با هدف انتشار مداوم و نامحدود توسط
يک موسسه ،ناشر ،يا شخص منتشر ميشود و محتواي آنها به صورت چاپي يا الکترونیکي تولید ،ذخیره ،و بازيابي ميگردد.
منابع اين بخش شامل نشريات ادواري و خبرنامههاي فارسي ،انگلیسي ،فرانسه ،آلماني و عربي ميباشد.
استفادهکنندگان
 .1شامل گروههاي چهارگانه مندرج در آئیننامه استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی مي باشند
وظایف و خدمات

الف  -وظایف
 -1فراهم کردن نشريات مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه؛
 -2آمادهسازي و دسترسپذير ساختن نشريات ادواري براي مراجعان
 -3ارائه خدمات به مراجعهکنندگان
 -5نیازسنجي و تهیه مجالت هسته و پايه گروههاي آموزشي دانشگاه
-7آمادهسازي مجالت جهت ارسال به صحافي
 -8شناسايي و تکمیل شمارههاي کسري نشريات
 -9همکاري با بخش سفارشات در ارزيابي نشريات و پايگاههاي اطالعاتي
 -10تهیه بستههاي آموزشي شامل بروشور ،راهنماها ،و ...
 -11قفسهخواني و کنترل موجودي نشريات
 -12مشارکت در برگزاري دورههای آموزشی ،تورها و بازديدهاي علمي
 -13روزآمد نمودن اطالعات صفحه خانگی بخش نشریات

 -14آموزش کارورزان
 -15تهیه گزارشهای آماری
 -16وجین نشريات
 -17همکاري در ارائه خدمات میز مشاوره
 -18چیدن و مرتب نمودن نشريات مورد استفاده قرار گرفته
 -19مرتب سازي دوره اي قفسه هاي نشريات
 -20روزآمد نمودن صفحه خانگي بخش نشريات
 -21همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشي ،تورها و بازديدهاي علمي

ب  -خدمات
 -1کمک ،راهنمايي و آموزش مراجعهکننده در بازيابي مقاالت مورد نیاز
 -2جستجوي مقاالت فارسي و التین از پايگاههاي اطالعاتي و اينترنت
 -3تهیه کپي ،عکس و اسکن از صفحات نشريات
 -4آگاهيرساني جاري
 -5همکاري در ارائه خدمات به طرح امین
نکته  :1نشريات در محل قابل استفاده بوده و به امانت داده نميشوند .تهیه کپي ،عکس و اسکن توسط مراجعان با
هماهنگي کتابدار طبق مقررات کتابخانه امکانپذير است.
نکته  :2در صورت وارد کردن خسارت به نشريه ،مراجعهکننده موظف است اصل نشريه را تهیه و تحويل نمايد
و چنانچه اصل آن موجود نباشد نسبت به جبران خسارت با توجه به مصوبات آییننامه استفاده از منابع کتابخانه
اقدام نمايد.
نکته  :3استفاده از نشريات دانشگاه براي اعضاي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت رايگان است
مراجعان آزاد بر طبق تعرفه زير ،هزينه تحويل منابع اطالعاتي از آنها دريافت مي شود.
مقاله هاي فارسي 10000ريال
مقاله هاي التین 20000ريال
استفاده از اينترنت (بدون دانلود) ساعتي  10000ريال

تعرفه هاي فوق به پیشنهاد مرکز اطالع رساني و کتابخانه مرکزي دانشگاه و تايید هیات رئیسه دانشگاه تعیین
مي شود.
اين دستورالعمل در در تاريخ  97/04/17در جلسه کمیته انتشارات مطرح و به تصويب رسید.

