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 بسمه تعالي

 دستورالعمل استفاده از بخش اطالع رساني

 مقدمه :

بخش اطالع رساني محلي براي نيازسنجي، شناسايي، گردآوري، نگهداري، سازماندهي، بازيابي و اشاعه 
اطالعات منابع الكترونيكي براي جامعه دانشگاهي است. هدف اين بخش شناسايي نيازهاي جامعه دانشگاهي 

و فراهم كردن امكانات تامين نيازها، روزآمد سازي  خدمات با تحوالت جامعه و نيازهاي متنوع جامعه 
استفاده كنندگان و نيز فراهم ساختن امكان دسترسي سريع و آسان به منابع اطالعاتي به منظور پشتيباني 

 از هدفهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه است. 

 :وظايف و خدمات قابل ارايه

 ارايه خدمات اطالع  رساني حضوري و غيرحضوري به مراجعان -

 آموزش سواد اطالعاتي شامل كالس هاي آموزشي،تورهاي آموزشي و آموزش فردي -

 ارايه خدمات تحويل مدرك به مراجعان درون سازماني و برون سازماني -
 تهيه راهنماها، دستنامه ها و بسته هاي آموزشي -
 آموزش كارورزان  -

 عضويت در كميته تامين منابع الكترونيكي كتابخانه مركزي -

 -    ارايه خدمات طرح امين شامل: 

 الف. تهيه و سفارش منابع چاپي براي دانشجويان دانشگاه فردوسي از مراكز و دانشگاه هاي ديگر

 ب. تهيه و ارسال يك نسخه از منابع چاپي مورد نياز ساير مراكز و دانشگاه ها از منابع موجود در 
 دانشگاه فردوسي مشهد

 مديريت و پشتيباني وب سايت كتابخانه مركزي -

اشاعه گزينشي اطالعات و خدمات آگاهي رساني جاري از طريق انتشار خبرنامه الكترونيكي و درج  -
 در سايت كتابخانه مركزي و ...
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 مديريت ميز مشاوره جهت ارايه خدمات مشاوره اي -

تذكر: خدمات فوق براي مراجعان خارج از دانشگاه بر اساس تعرفه اي كه  ابتداي هر سال  تعيين و به تاييد 
 ارايه مي گردد. رياست كتابخانه مي رسد،

 منابع موجود:

 پايگاههاي اطالعاتي  و مجالت الكترونيكي خريداري شده  فارسي و التين  -
 )open accessپايگاه هاي دسترسي آزاد (  -
  منابع رايگان تحت وب -

 

 :استفاده كنندگان

 گروه هاي چهارگانه مندرج در آيين نامه استفاده از منابع كتابخانه مركزي

 : شرايط استفاده

استفاده از منابع اطالعاتي مشترك دانشگاه براي جامعه دانشگاه فردوسي مشهد بصورت رايگان مي باشد. 
هزينه منابعي كه دانشگاه به آن منابع دسترسي نداشته باشدو نياز باشد از موسساتي خارج از دانشگاه تهيه 

 شود به عهده مراجعه كننده است.

.از طريق بستن قرارداد با سازمان كه مبلغ 1به مراجعان خارج از دانشگاه در دو قالب خدمات ارائه مي شود . 
 هزار تومان به حساب عوايد اختصاصي معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد واريز مي شود و از 250

 مراجعان آن سازمان وجهي دريافت نمي شود.

 . مراجعان آزاد كه بر طبق تعرفه، هزينه تحويل منابع اطالعاتي از آنها دريافت مي شود.2

   تومان500مقاله هاي فارسي :  

  تومانcivilica  :1000مقاله هاي 

  تومان2000مقاله هاي التين:   
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  تومان5000كتاب و پايان نامه هاي الكترونيكي:   

 مقررات عمومي:

جستجوي منابع الكترونيكي براي مراجعان خارج از دانشگاه به عهده همكاران بخش اطالع رساني است. مگر 
در مواردي كه سيستم خالي موجود باشد و مراجعه كننده مهارت الزم در جستجوي منابع اطالعاتي خود را 

 داشته باشد.


