بسمه تعالی
دستورالعمل استفاده از نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه:
نشريات ادواري از روزآمدترين ابزارهاي اطالع رساني و رشد دانش در جهان به شمار مي آيد و حجم كثيري از آخرين
اطالعات و اخبار روز را منتقل مي كنند .لذا تهيه و نگهداري اين منابع يکي از ضرورتهاي مركز اطالع رساني و كتابخانه
مركزي دانشگاه به شمار مي رود.
پیایندها یا نشریات ادواری الکترونیکی به نشرياتي گفته مي شود كه با عنوان مشخص و به نيت انتشار مداوم و
نامحدود توسط يک موسسه ،ناشر ،يا شخص منتشر مي شوند و محتويات آنها به صورت الکترونيکي توليد ،ذخيره،و بازيابي
مي شود.
اين بخش شامل نشريات ادواري و خبرنامه هاي فارسي ،انگليسي ،فرانسه  ،آلماني و عربي مي باشد
وظایف و خدمات قابل ارائه:
وظايف بخش نشريات
 - 1فراهم كردن نشريات مورد نياز جهت پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه
 - 2آماده سازي و دسترس پذير ساخت ن نشريات ادواري براي مراجعه كنندگان
 - 3ارائه خدمات به مراجعه كننده گان بخش
 - 4آموزش كارورزان
 - 5شناسايي و تهيه مجالت هسته و پايه گروههاي آموزشي دانشگاه
 - 6تهيه گزارش ساالنه
- 7آماده سازي مجالت جهت ارسال به صحافي
 - 8شناسايي و تکميل شماره هاي كسري نشريات
 - 9همکاري با بخش سفارشات در ارزيابي نشريات و پايگاههاي اطالعاتي
 - 11تهيه راهنما ،بروشور و بسته هاي آموزشي
 - 11برگزاري تورها و دوره هاي آموزشي
 - 12وجين نشريات
خدمات قابل ارائه در بخش نشریات
1

 - 1جستجوي مقاالت فارسي و التين از پايگاههاي اطالعاتي و وب
 - 2كمک  ،راهنمايي و آموزش مراجعه كننده در بازيابي مقاالت مورد نياز
 - 3تهيه كپي ،عکس و اسکن از صفحات نشريات
 - 4تهيه ليست مجله هاي پيشنهاد شده توسط مراجعين جهت بررسي و در صورت نياز تهيه آن
 - 5آگاهي رساني جاري
 - 6همکاري در ارائه خدمات به طرح امين
الزم به ذكر مي باش د كه نشريات در محل قابل استفاده مي باشد و به امانت داده نمي شوند
استفاده کنندگان
 .1گروههاي چهارگانه مندرج در آئيننامه استفاده از منابع كتابخانه با ارائه كارت شناسايي.
 .2مراجعين دانشگاههاي دولتي و غيردولتي (دكتري ،ارشد ،كارشناسي) با ارائه معرفينامه يا كارت شناسايي معتبر
دارندگان كارت طرح غدير.
تبصره :1در صورت وارد كردن خسارت به نشريه ،مراجعه كننده موظف است اصل نشريه را تهيه و تحويل
نمايد و چنانچه اصل آن موجود نباشد نسبت به جبران خسارت با توجه به ماده  6آيين نامه استفاده از منابع
كتابخانه اقدام نمايد.
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