وظایف
 ارائه خدمات به مراجعه کننده گان بخش شناسایی و تهیه مجالت هسته گروههای آموزشی آماده سازی مجالت جهت ارسال به صحافی شناسایی و تکمیل شماره های کسری نشریات همکاری با بخش سفارشات در ارزیابی نشریات وپایگاههای اطالعاتی
 -تهیه راهنما ،بروشور و بسته های آموزشی

 برگزاری تورها و دوره های آموزشی -شلف خوانی و وجین نشریات

 تهیه کپی ،عکس و اسکن از صفحات نشریات -تهیه لیست مجالت پیشنهاد شده توسط مراجعین

بخ نش
ش ریات مرکز اطالع رسانی و

 -آگاهی رسانی جاری

 -ارائه خدمات به طرح امین

کتابخاهن مرکزی دااگشنه فردوسی مشهد

ساعت کاری
همه روزه به جز پنج شنبه ها از ساعت  1.79تا 71

همکاران
 فرزانه فرجامی(مسئول بخش نشریات) تلفن تممما 95560989:ایمیلfarjami@um.ac.ir:

 فاطمه ریاحیتما

(کارشنا

ارشد بخش نشریات)

تلمفمن

 95560993:ایمیلfriahi@um.ac.ir :

 آموزش کارورزان -تهیه گزارش ساالنه

خدمات و فعالیتهای بخش
مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه فردوسی ،میدان علوم

 نشریات در محل کتابخانه قابل استفاده می باشند وبه امانت داده نمی شوند.
 -جستجوی مقاالت از پایگاههای اطالعاتی

 -کمک  ،راهنمایی و آموزش مراجعین

مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی
صندوق پستی37199-997 :
http://library.um.ac.ir
http://telegram.me/fum library

7931

این منابع در زمینه های مختلف علوم پایه ،علوم ریماضمی،
نشریات ادواری از روزآمدترین ابزارهای اطالع رسانی و

علوم انسانی ،الهیات ،مهندسی ،کشاورزی ،منابع طبیمعمی،

رشد دانش در جهان به شمار می آید و حجم کثیمری از

دامپزشکی ،تربیت بدنی و ...در فضای  581متر مربع قمرار

آخرین اطالعات و اخبار روز را منتقل می کنند .لذا تهیه و

گرفته است.

نگهداری این منابع از ضروریات مرکز اطالع رسمانمی و
کتابخانه مرکزی دانشگاه به شمار می رود.

بخش نشریات شامل دو قسمت است:
نشریات فارسی و نشریات خارجی

بخش نشریات کتابخانه مرکزی

در بخش نشریات خارجی(جاری -آرشیو) ،با توجمه بمه
سیاست کتابخانه مبنی بر خرید الکترونمیمکمی نشمریمات
دسترسی به مقاالت از طریق پایگاههای اطالعاتی صمورت
می گیرد  .در این بخش تعداد  99عنوان نشریه چاپی بمه
صورت اهدایی تهیه می گردد.
 7918عنوان نشریه گذشته نگر (انگلیسی-آلمانی -فرانسمه
و عربی) نیز در این بخش وجود دارد..

بخش نشریات مرکز اطالع رسانی و کتابخانمه ممرکمزی

پوشش زمانی نشریات خارجی از سال  7396تا بمه حمال

دانشگاه با نگهداری و ارائه خدمات مربوط به نشمریمات

می باشد.

یکی از بخشهای فعال و پویای مرکز اطالع رسانی به شمار
می رود .این بخش توانسته است با جمع آوری مجله های

دسترسی به متن کامل و چکیده مقاالت مجالت التیمن و

جاری و گذشته نگر مجموعه نسبتا غنی فراهم سمازد بمه

فارسی نیز از طریق پایگاههای اطالعاتی خریداری شمده

گونه ای که نیازهای پژوهشی مراجعان را تامین نمایمد و
در بخش نشریات فارسی(جاری -آرشیو) 996 ،عمنموان

میسمر

آلمانی و عربی می باشد.

نشریه فارسی جاری و  336عنوان نشریه گذشته نگر وجمود

باشد.

* در بهمن ماه  7937مجموعه نشریات  79کمتمابمخمانمه

دارد .همچنین تعداد  18عنوان نشریه قدیمی ممربموط بمه

دانشکده ای و پژو هشگده ای به این مرکز منتقل گردید.

سالهای  7836تا  7996به صورت جداگانه در این بمخمش

شامل :نشریات و خبرنامه های فارسی ،انگلیسی ،فرانسه ،

قرار دارد.

مممی

