دستورالعمل استفاده از بخش مرجع مركز اطالعرساني و كتابخانه مركزي
مقدمه
رشد سريع انتشارات ،گسترش علوم و افزايش روزافزون نيازهاي اطالعاتي اهميت "خدمات مرجع" در کتابخانهها
را بيش از پيش مشخص نموده است .خدمت مرجع به هر نوع کمك فردي کتابدار مرجع به مراجعان اطالق ميگردد.
بخش مرجع در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه با مجموعه غني ،روزآمد و پويا به ارائه خدمات متنوع
مرجع ،از جمله بازيابي اطالعات مورد نياز مراجعان ميپردازد و تالش مينمايد با معرفي هرچه بيشتر اين منابع و
ايجاد بستر مناسب ،امکان استفاده بهينه از آن را فراهم سازد.
تعاریف
منابع مرجع منابعي هستند که تنها براي اطالعات معين و محدودي تهيه و تنظيم شده است ،به امانت داده
نميشوند و در قسمت مرجع نگهداري و استفاده ميگردند .اين منابع شامل واژهنامهها ،دانشنامهها ،دستورنامهها و...
ميباشد .پوشش و گستره مجموعه در درجه اول ،با تاکيد بر ايران و سپس به ترتيب شامل مجموعه گزينشي از
کشورهاي اسالمي ،آسيا ،اروپا و ...ميباشد .همچنين از نظر زبان ،منابع فارسي ،انگليسي و عربي نسبت به زبانهاي
ديگر در اولويت قرار دارد.
استفادهكنندگان
استفادهکنندگان شامل گروههاي چهارگانه مندرج در "آييننامه استفاده از منابع اطالعاتی و خدمات مرکز
اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی" ميباشند.
وظایف و خدمات
الف .وظايف
 -1نيازسنجي و پيشنهاد و مشارکت درخريد منابع مرجع جديد ،و تهيه سياهه و فايلهاي مربوطه
 -2تهيه بستههاي آموزشي شامل بروشور ،راهنما و...جهت معرفي منابع مرجع و استفاده بهينه ازآن
 -3چت الکترونيکی و تهيه گزارشها آن
 -4تهيه فايل و سياهه "تازههای منابع مرجع" و گذاشتن آن بر روي سايت کتابخانه و نصب در تابلو
 -5کنترل منابع جديد فهرستنويسي شده در سيستم کتابخانه
 -6وجين منابع غيرروزآمد و فرسوده و تهيه فايل و سياهه آن

 -7قفسهخواني و کنترل موجودي به صورت دورهاي و تهيه فايل هاي آن
 -8جداسازي کتابهاي آسيبديده و ثبت در سيستم جهت ارسال به صحافي
 -9شناسايي کتابهاي داراي اشکال (ثبت ،برچسب ،شماره راهنما ،بارکد و )...و ارسال به بخش فهرستنويسي
جهت اصالح
 -10چيدن منابع مورد استفاده و مرتبسازي قفسهها
 -11جستجو و بازيابي منابع معتبر الکترونيکي رايگان و دسترسپذير کردن از طريق وبسايت کتابخانه
 -12آموزش کارورزان
 -13همکاري در برگزاري دورههای آموزشی ،تورها و بازديدهاي علمي
 -14تشکيل کالسهاي درس مرجعشناسي و روش تحقيق در بخش مرجع
 -15همکاري و مشارکت با بخش سفارش در تهيه و خريد منابع از نمايشگاهها و سطح شهر
 -16تهيه گزارشات آماری
ب .خدمات
 -1پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي مراجعان
الف .حضوري :خدمات مرجع پايه (کمك در يافتن اطالعات مورد نياز ،آموزش استفادهکننده ،فراهمآوري اطالعات
بر مبناي جستجوي موضوعي)
ب .غير حضوري :شامل پاسخگويي از طريق تلفن ،چت (گفتگوی زنده اينترنتی) ،پست الکترونيکي ،سايت
کتابخانه و ...ميباشد.
ج .غيرمستقيم :از قبيل تهيه فهرستها ،بروشورها ،کتابشناسیها و هر نوع ابزاري که دسترسي به مجموعه را
آسان سازد.
 -2آموزش استفاده از منابع به مراجعان در دو سطح مقدماتي و پيشرفته
 -3کمك و راهنمايي و آموزش مراجعان در جستجوي منابع مرجع
 -4ارائه خدمات نسخهبرداري از منابع با رعايت مقررات
تذکر :تهيه کپي و عکس از منابع با هماهنگيکتابدار و ارائه کارت شناسايي معتبر امکانپذير ميباشد.
اين دستورالعمل در در تاريخ  97/04/17در جلسه کميته انتشارات مطرح و به تصويب رسيد.

