
 وظایف وخدمات بخش مرجع

گويي به سواالت مرجع )ارجاعي، واقعيت       . پاسخ1

 خواه، موضوعي و پژوهش طلب(؛

. كمك به محققين در يافتن منابع و ماخذ جهت     2

 انجام پژوهش مورد نظر؛ 

 ای؛  . كمك به مراجعان در انجام جستجوی رايانه3

كننتهه در جهت  ونوننتي         . آموزش استتااده   4

 استااده از منابع مرجع؛

های روش تحقيت    . آمادگي جه  برگزاری كالس5

 در بخش مرجع ومعرفي منابع؛

. برگزاری كالس و جلسات فردی و گروهي بترای    6

 آشنايي با منابع و خهمات مرجع؛

. آموزش كارورزان و دانشجويان كتابتهاری كته         7

 گذارنه؛   دروس مرجع را مي

 . شناسايي منابع مرجع و پيشنهاد برای خريه آن 8

های آموزشي و انواع راهنماها جه    . تهيه كتابچه9

 ههاي  و راهنمايي مراجعين در استااده از منابع؛

 

  

 بخش مرجع مرکز اطالع رسانی 
 

رساني و كتابخانه مركزی در   بخش مرجع مركز اطالع  

عنوان كتاب فعالي  خود را آغتاز     1511با  1375سال 

هزار جلته     28نمود و در حال حاضر اين بخش حهود  

متر مربتع  بته        741كتاب دارد. دو سالن به مساح   

بخش مرجع اختصاص يافته اس  كه در هريك منابتع  

فارسي والتين بته تایيتك ننهتهاری و توست  دو           

 گردد. كتابهار اداره مي

 

 

 

 

 

 
 

در رابطه با خريه منابع مرجع كتابخانه مركزی همواره  

سعي داشته اس  منابع عمهه فارسي و التين  موجود  

را تهيته و خريتهاری نمايته  گذشتته از ايتن، بتر                

روزآمهسازی اين منابع اهتمام ورزد. از آنجا كه يتك     

آوری و خريته    باشته فتراه    كتابخانه دانشناهي مي  

منابع را در راستای  پژوهش و تحقيت  و كمتك بته         

اههاف آموزش عالي قرار داده اس  در نتيجه بختش       

مرجع اين كتابخانه امتروزه يیتي از مراكتز عمتهه             

  ننههاری مراجع داخلي و خارجي به شمار مي آيه.

  رمزکاطالع رسانی و  کتابخاهن رمزکی

 کبری انرصی
اهی اهدایی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن   

1394  سال  

 
 رساني و كتابخانه مركزی  مركز اطالع

 دانشناه فردوسي مشهه
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 محمود صهيقي 

 

95مهر  

 بخش مرجع



 
 

 مقررات بخش مرجع 
 شونه؛ . منابع مرجع به امان  داده نمي 1

 . تهيه كپي، عیس با رعاي  مقررات بالمانع اس . 2
 

 اطالعات تماس: 
 ساي  دانشناه فردوسي مشهه

http://www.um.ac.ir 
 

 وبناه  مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزی:            

  http://library.um.ac.ir 
 

 پس  الیترونيیي بخش مرجع

marjacl@ferdowsi.um.ac.ir 
 

 و  )گاتنوی زنهه( هر روز

http://library.um.ac.ir     
 بجز ایام تعطیل 9-11چت )گفتگوی زنده( هر روز   

 

آدرس: مشهه، ميهان آزادی، پرديس دانشناه              

رساني و كتابخانه مركزی        فردوسي مركزاطالع

 38816553 –38816541شماره تلان بخش 

 

 

 های منابع مرجع ویژگی
. منابع مرجع معموالً الابايي و يا برمبنای  سال، رده  1

 انه؛ و موضوع تنظي  شهه

. پاسخ سوال به طور سريع  وآسان در اين متنتابتع     2

ياف  مي شود، به دليل تنوع موضوع تا آخر مطالتعته   

شونه و معموالً برای يافتن اطالعات كلتي متورد      نمي

 مراجعه قرارمي گيرنه؛ 

. اصوال كمياب و با شمارگان انهک واپ و انتتتشتار     3

 يابنه؛ مي

های تتك     . قيم  ايننونه منابع در مقايسه با كتاب 4

 باشه؛ نناش   و درسي گران مي

شتهن يتك        . در صورت ماقودی و يا كسر و پتاره   5

 آيه؛  مجله كل مجموعه ناقص به شمار مي

. منابعي كه توس  متخصصان و ناشران معتبر و يتا     6

ای شونه از اعتبار ويتژه  های دولتي منتشر مي سازمان

                                                        برخوردارنه.

های   طور مهاوم روزآمه،  و ويرايش       . اين منابع بايه به    7

 جهيه آن تهيه شود.  

های منابع مرجع و اينیه خواننهه         با توجه به ويژگي   

نيازی به مطالعه آن تا صاحات پاياني نهارد قابل امان     

 باشنه. نمي

 کبری انرصی
اهی اهدایی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن   

1394  سال  

. معرفي منابع عمهه و مه  به صورت مقالته در        11 
 نشريه كتابخانه؛ 

گويتي از طريت        . انجام خهمات مرجع و پاستخ  11

 ( و پس  الیترونيیي؛ 9-11تلان، و  )هر روز 
 (؛SDIاشاعه گزينشي اطالعات ). 12

( از طريت       CASرساني جاری )   .خهمات آگاهي13

رستاني و كتابخانته     انتشاردر نشريه مركز اطتالع     
هتای    رستاني  و مهتارت       های اطتالع    مركزی )تازه

 يابي(؛ اطالع

. ارائه خهمات مشاوره و راهنمايي در امر تهيته       14
رستتاني و  منتتابع جهتت  ت ستتيس مراكتتز اطتتالع     

 ها؛ كتابخانه

 . وجين منابع قهيمي و تیراری؛ 15
. درياف  پيشنهاد خريه منابع جهيه و مورد نياز  16

مراجعان به صورت حضوری، تلاتني و يتا پتس            

 الیترونيیي و اقهام برای خريه آن؛
 

 
كتابخانه مركزی با وجودی كه يتك كتتتابتختانته         

آيه اما مراجعان آزاد به عنوان  دانشناهي به شمار مي
تواننه از منابع مرجع در بخش  محق  و پژوهشنر مي

 استااده و از مهارک مورد نياز تیثير نماينه.

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