بخش مرجع مرکز اطالع رسانی
رمزکاطالع رسانی و کتابخاهن رمزکی

مرکز اطالعرسرنی و کترهخرن مرکزی
دانشگره فردوسی مشهد

بخش مرجع

هخش مرجع مرکز اطالعرسرنی و کترهخرن مرکزی در

مراکز عمده نگهداری مراجع داخلی و خاررجی ها
شمرر می آید.

سرل  1375هر  1511عنوان کترب فعرليت خود را آغارز

وظایف وخدمات بخش مرجع

نمود  .درحرل حرضرمنرهع این هخش حدود  28هازار

 .1پرسخگویی ه سواالت مرجع

نسخ ( 12هزارعنوان )فررسی والتين مای هرشاد .دو

 .2کمك ه محققين در یرفتن منرهع و مرخذ

سرلن ه مسرحت  741متر مرهع ها هخاش مرجاع

 .3کمك ه مراجعرن در جستجواز طریق سریت

اختصرص یرفت است ک در هریاك منارهع فررسای

 .4آموزش اساتارده کنناده در جهات وگونگای

والتين ه تاکيك نگهداری و توسط دو کترهادار اداره

استارده از منرهع مرجع؛

میگردد.

 .5آمردگی جهت هرگزاری کالسهری روش تحقياق
در هخش مرجع ومعرفی منرهع؛
 . 6هرگزاری کالس و جلسرت فردی و گروهی هارای
آشنریی هر منرهع و خدمرت مرجع؛

 .7آموزش کررورزان
 .8شنرسریی منرهع مرجع و پيشنهرد هرای خرید آن

کبری انرصی

مجم
http://library.um.ac.ir
کارشناس ارشد وهع کتابخاهناهی اهدایی
E-mail:cent-lib@um.ac.ir
http://telegram.me/fum_library
سال 1394

محمود صدیقی
مهر96

کترهخرن مرکزی همواره مراجع عمده فررسی و التيان
موجود را تهي و خریداری می نمرید و هر روزآمدسرزی
منرهع درراستری امر تحقيق و پژوهش نيز ترکياددارد.
در نتيج هخش مرجع این کترهخرن اماروزه یکای از

 . 11معرفی منرهع عمده و مهم ه صورت مقرلا در
نشری کترهخرن (ترزههری اطالعرسرنی و مهررتهری
اطالعیرهی)؛
 . 11انجرم خدمرت مرجع و پرساخ گویای از طریاق
تلان ،وت (هر روز  )9-11و پست الکترونيکی؛
 .12اشرع گزینشی اطالعرت ()SDI؛

ویژگیهای منابع مرجع
ال الابریی و یر هرمبنری سرل ،رده
 . 1منرهع مرجع معمو ً
و موضوع تنظيم شدهاند؛

مقررات بخش مرجع

 . 2پرسخ سوال ه طور سریع وآسرن در این مانارهاع

 . 1منرهع مرجع ه امرنت داده نمیشوند؛

یرفت می شود ،ه دليل تنوع موضوع تر آخر مطرلاعا

 .2تهي کپی ،عکس هر رعریت مقررات هالمرنع است.

.13خدمرت آگرهیرسرنی جرری ( )CASاز طریاق
انتشرردر نشری کترهخرن ؛

مراجع قرارمی گيرند؛

 . 14ارائ خدمرت مشروره و راهنمریی در امر تهيا

 . 3اصوال کميرب و هر شمررگرن اندک ورپ و اناتاشارر

مناارهع جهاات ت ساايس مراکااز اطااالعرساارنی و
کترهخرن هر؛
 . 15دریرفت پيشنهرد خرید منرهع جدید و مورد نيرز
مراجعرن ه صورت حضوری ،تلاانی و یار پاست
الکترونيکی.

ال هرای یرفتن اطالعرت کلای ماورد
نمی شوند و معمو ً

 . 4قيمت اینگون منرهع در مقریس هر کتربهری تاك

 .5در صورت ماقودی و یر کسر و پاررهشادن یاك

پست الکترونيکی هخش مرجع

هرخوردارند.

مجم

وهگره مرکز اطالع رسرنی و کترهخرن مرکزی:

نگرشت و درسی گران میهرشد؛

سرزمرن هری دولتی منتشر میشوند از اعتبرر ویاژهای
 .7این منرهع هرید ه طور مداوم روزآمد ،و ویرایشهری
ی

http://www.um.ac.ir

http://library.um.ac.ir

 . 6منرهعی ک توسط متخصصرن و نرشران معتبر و یار

وهع کتاکبخاهناهی
کترهخرن مرکزی کارهرشناس ارشد
اهدا یکاتارهاخارنا
یك
وجودی
آید1394امر مراجعرن آزاد ها
دانشگرهی ه شمرر میسال
عنوان محقق و پژوهشگر می توانند از منرهع مرجع
در هخش استارده و از مدارک مورد نيرز تاکارايار
نمریند.

سریت دانشگره فردوسی مشهد

مییرهند؛

مجلد کل مجموع نرقص ه شمرر میآید؛

کبری انرصی

اطالعرت تمرس:

marjacl@ferdowsi.um.ac.ir

چت
http://library.um.ac.ir

هر روز  9-11بجز ایام تعطیل

جدید آن تهي شود.

آدرس :مشهد ،ميدان آزادی ،پردیس دانشگره

هر توج ه ویژگی هری منرهع مرجع و اینک خواننده

فردوسی مرکزاطالعرسرنی و کترهخرن مرکزی

نيرزی ه مطرلع آن تر صاحرت پریرنی ندارد ،قرهل

شمرره تلان هخش 38816553 –38816541

امرنت نمیهرشند.

