«دستورالعمل استفاده از بخش مرجع مركز اطالعرساني و كتابخانه مركزي
دانشگاه فردوسي مشهد»

مقدمه
رشد سريع انتشارات ،گسترش علوم و افزايش روز افزون نيازهاي اطالعاتي اهميت ارائه" خدمات
مرجع" در کتابخانه ها را بيش از پيش مشخص نموده است .خدمت مرجع به هر نوع کمك فردي
کتابدار مرجع به مراجعان اطالق ميگردد .بخش مرجع با ارائه خدمات متنوع ،مجموعه منظم و
سازمان يافته ،امكان يافتن درستترين و معتبرترين پاسخها را براي پرسشهاي مرجع فراهم
ميسازد.
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 ،اصطالحنامه و  ...است.

جامعه استفاده كننده
جامعه استفاده کننده بخش مرجع شامل گروههاي چهارگانه مندرج در آيين نامه" استفاده از
منابع کتابخانه" ميباشد.

وظایف و خدمات قابل ارائه در بخش مرجع
خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارتند از:
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 -1پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي مراجعان:
الف .حضوري :اين خدمات به دو شكل مستقيم مانند خدمات مرجع پايه (کمك در يافتن
اطالعات مورد نياز ،آموزش استفادهکننده و فراهمآوري اطالعات بر مبناي جستجوي موضوعي)،
غيرمستقيم مانند تهيه فهرستها ،بروشورها ،کتابشناسيها و هر نوع ابزاري که دسترسي به
مجموعه را آسان سازد ،صورت ميگيرد.
ب .غيرحضوري :اين خدمات از طريق تلفن ،پست الكترونيك ،دورنگار ،وبسايت و  ...ارائه
ميشود.
 -2آموزش استفاده از منابع به مراجعان در دو سطح مقدماتي و پيشرفته
 -3ارائه خدمات نسخه برداري از منابع با رعايت مقررات
 -4عضويت در کميته تأمين منابع جهت نيازسنجي و تهيه منابع مرجع جديد
 -5عضويت در کميته وجين منابع
 -6ارسال کتب آسيب ديده جهت مرمت و صحافي
 -7تهيه بروشور و راهنماهاي آموزشي جهت معرفي منابع مرجع
گستره و پوشش مجموعه
محدوده جغرافيايي و زبان منابع بخش مرجع شامل موارد زير است:
 تاکيد بر ايران ،مجموعه گزينشي از کشورهاي اسالمي ،سپس آسيا ،اروپا ،آمريكا و ... -منابع فارسي ،انگليسي ،عربي با اولويت اول نسبت به زبان هاي ديگر
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