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 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی  ارتباطاتو  آموزش بخش خدماتاستفاده از  دستوالعمل
 

 مقدمه

 از بهینه استفاده و ارزیابی دسترسی، هایشیوه مفید، اطالعات جستجوی در کاربران به ایکتابخانه هایآموزش

 اطالعاتی منابع عرفیم جمله از ایکتابخانه هایآموزش قالب در علمی هیات اعضای با همکاری. کندمی کمک منابع

 منظور به علمی هایسخنرانی و بازدیدها/  آموزشی تورهای/  یابیاطالع و جستجو هایمهارت/  آمدروز و مناسب

 . شودمی انجام( کنندگاناستفاده دانش) اطالعاتی سواد ارتقاء

 .است گردیده تدوین ارتباطات، و آموزش بخش هایفعالیت بخشی اثر و کارآیی افزایش منظور به  دستورالعمل این

 کنندگاناستفاده

 و خدمات کتابخانه مرکزی می باشد.  گروه های چهارگانه مندرج در آیین نامه استفاده از منابع شامل

 

 و خدمات  وظایف
  علمی  هیات اعضای آموزش -

  کتابداران آموزش -

 مختلف تحصیلی مقاطع در دانشجویان آموزش -

 .(استانجامقابل  کتابخانه موافقت و تقاضا اساس بر هاآموزش این( دانشگاه از خارج متقاضی مراجعان آموزش -

  آموزشی تورهای برگزاری -

  علمیهای سخنرانی برگزاری -

  جدید ورودی دانشجویان معارفه جلسات به مربوطهای برنامه در حضور و هماهنگی -

  بازدیدها برگزاری -

  مربوطه مصوبات پیگیری و انتشارات و آموزش کمیته جلسات برگزاری -

 هانمایشگاه برگزاری در مشارکت -

  مرکزی کتابخانه سایتوب در آموزش بخش صفحه  روزرسانی به -

 ای هکتابخان هایآموزش به مربوطهای گواهینامه صدور -
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  مشاورهخدمات  خدمات ارائه در همکاری -

  کارورزان آموزش -

  بخش خدمات به مربوطهای اطالعیه و بروشورها تهیه -

  آموزشی هایدوره برگزاری برای اجرایی هایفعالیت
  کاربران مجموعه اطالعاتی نیازهای شدن مشخص تا سنجی نیاز انجام -

 کمیته در شده پیشنهادهای سرفصل وها عنوان)های آموزشی دوره محتوای ها وسرفصل/  هاعنوان پیشنهاد -

 (مورد بررسی و تایید قرار می گیرد  آموزش

  تحصیلی ترم یا فصل هر در متوالی ریزیبرنامه -

 کوتاه پیام/  پرتال/  کتابخانه سایت / دانشگاه خبری سایت طریق از شده دیده تدارک هایبرنامه رسانیاطالع -

 ارتباطی هایکانالسایر  و

  تحلیلیهای گزارش ارائه و دوره برگزاری کیفیت و برروند آموزش مسئول کارشناس مستمر نظارت -

 ... و گواهینامه صدور از هافعالیت دیگر و مربوطه تمکاتبا انجام -

  مدرسین با الزمهای هماهنگی انجام -

 کارکنان و علمی هیات اعضای و دانشجویان ای برایکتابخانه هایآموزش با مرتبط هایکارگاه :های کارگاههزینه

 . شودبرگزار می رایگان صورت به( مشهد فردوسی دانشگاه اعضای)

 

 .شودمی تعیین دانشگاه رئیسه هیات تائید و کتابخانه پیشنهاد اساس بر نامهگواهی صدور هزینه:  1تذکر 

 .رسید تصویب به و مطرح انتشارات کمیته جلسه در  17/04/97 تاریخ در در دستورالعمل این
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