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در  رساني و كتابخانه مركزی بخش مرجع مركز اطالع 

عنوان كتاب فعالیت خود را آغراز  1511با  1375سال 

هرزار 24حردودحاضر منابع اين بخرش نمود. درحال

دو   براشرد. هزار عنوان( فارسي والتین مري11نسخه )

مررجرع برخرشمترمربع بره 741به مساحت سالن

التین  و   فارسي در هر يك منابعاختصاص يافته است. 

 گردد. دوكتابداراداره ميبه تفکیك نگهداری و توسط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايد مراجع عمرده كتابخانه مركزی همواره تالش مي

فارسي و التین موجود را تهیه و خريداری نمايد و برر 

روزآمدسازی منابع در راستای امرتحقیق و پژوهرش 

نیزتاكید دارد. درنتیجه بخش مرجع ايرن كتابخانره 

از مراكز جامع منرابع مرجرع داخلري و  امروزه يکي

  آيد.خارجي به شمار مي

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  

  

 

 

 

 

 بخش مرجع مرکز اطالع رسانی وظایف و خدمات بخش مرجع

 محمود صديقي

97شهريور  

 بخش مرجع
 

 رساني و كتابخانه مركزی  مركزاطالع

  

 

  

 

  

 



. منابع مرجع معموالً الفبايي و يا برمبنای سال، رده 1 

ها  ها، دانشنامه اند )مانند فرهنگ و موضوع تنظیم شده

ها،  راهنماها، فهرست ها،  ها، دستنامه المعارف يا دايره

ها و...(؛ ها، كتابشناسي آمارنامه  

مرنرابرع . پاسخ سوال به طور سريع وآسان درايرن2

و  شود و به دلیل عدم پیوستگي مرارالر  بازيابي مي

ها، نیاز به ماالعه كل منبع نیست و به همریرن  مدخل

 گیرند؛  دلیل در بخش مورد استفاده قرار مي

. اصوال كمیاب و با شمارگان اندک چاپ و انرترشرار 3

 يابند؛ مي

  تركهرای با كتاب . قیمت اينگونه منابع درمقايسه 4

 باشد؛ نگاشت و درسي گران مي

يك مجلرد   شدن . درصورت مفقودی و يا كسر و پاره5

 آيد؛  كل مجموعه ناقص به شمار مي

ويرا . منابعي كه توسط متخصصان و ناشران معتربرر6

ای شوند، ازاعتربرارويرژه منتشرميدولتيهای سازمان

                                                       دارند؛ برخور

طرور  . به لحاظ پويايي بخش، منابع مرجع برايردبره7

 های جديد آن تهیه شود.   مداوم روزآمد، و ويرايش

  

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

. معرفي منابع عمده و مهم به صورت مقالره در 9 

رسرراني و  هررای اطالع )تازهنررشريه كتابخانرره 
  يابي(؛ های اطالع مهارت

 (؛SDIاشاعه گزينشي اطالعات ). 11

( از طريرق   CASجاری )رساني .خدمات آگاهي 11
 انتشار بر روی سايت و در نشريه كتابخانه؛ 

درامرتهیره و راهنمرايي   خدمات مشاوره. ارائه 12

 رساني و كتابخانرهمنابع جهت تأسیس مراكزاطالع
 ها.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
كرترابرخرانره كتابخانه مركزی با وجودی كه يرك

آزادبره  آيد اما مرراجرعران دانشگاهي به شمارمي
منابع مرجرع  تواننداز عنوان محقق و پژوهشگرمي

در بخش استفاده و از مدارک مورد نیازترکررریرر  

ویژگی منابع مرجع  وظایف وخدمات بخش مرجع   

 شوند . منابع مرجع امانت داده نمي 1

 . تهیه كپي، عکس با رعايت مقررات بالمانع است 2

 

 

 

 اطالعات تماس: 

 05530883مرجع فارسي    

   05530880مرجع التین      
 

 

 پست الکترونیکی بخش مرجع
marjacl@ferdowsi.um.ac.ir 

 

  چت
http://library.um.ac.ir     

 

 11 - 9هرروز ساعت    

 بجزایام تعطیل       
  

مقررات بخش مرجع   

mailto:marjacl@ferdowsi.um.ac.ir
http://c-library.um.ac.ir

