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 کز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزیمر از خدمات بخش اطالع رسانیالعمل استفاده دستور

 مقدمه
رسانی محلی برای نیازسنجی، شناسایی، گردآوری، نگهداری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه اطالعات بخش اطالع

کردن منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است. هدف این بخش شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم

های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تیبانی از هدفامکانات جهت دسترسی سریع و آسان به منابع اطالعاتی به منظور پش

 است. 

 کنندگاناستفاده

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

 وظایف و خدمات 
 رسانی حضوری و غیرحضوری به مراجعانارائه خدمات اطالع -

 آموزشی، تورهای آموزشی و آموزش فردی دوره هایمشارکت در آموزش سواد اطالعاتی شامل  -

 سازمانیسازمانی و برونارائه خدمات تحویل مدرک به مراجعان درون -

 های آموزشیتهیه راهنماها، دستنامه ها و بسته -

 آموزش کارورزان  -

 تهیه گزارشات آماری -

 پایگاه اشتراک  دانشو  ساعد شاملها مرکزی و سایر سامانهکتابخانه  وب سایتمدیریت و پشتیبانی  -

وب اشاعه گزینشی اطالعات و خدمات آگاهی رسانی جاری از طریق انتشار خبرنامه الکترونیکی و درج در  -

 و ... کتابخانه مرکزی سایت

  میز مشاورههمکاری در ارائه  خدمات  -

 

 شرایط استفاده
برای اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به صورت رایگان است اما هزینه منابع  استفاده از منابع اطالعاتی دانشگاه

 درخواستی تهیه شده  از خارج از دانشگاه ، به عهده متقاضی می باشد.

 مراجعان آزاد بر طبق تعرفه زیر، هزینه تحویل منابع اطالعاتی از آنها دریافت می شود. 

 ریال 10000های فارسی: مقاله
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 ریال 20000: های التینمقاله

 ریال 50000            کتاب: 

 ریال 50000        نامه: پایان

 می شود.تعیین های  فوق، به پیشنهاد کتابخانه مرکزی و تایید هیات رئیسه دانشگاه :  تعرفهنکته

 مقررات عمومی
رسانی است. بجز در بخش اطالع کتابداراننشگاه به عهده جستجوی منابع الکترونیکی برای مراجعان خارج از دا

 کننده مهارت الزم در جستجوی منابع اطالعاتی را داشته باشد.مواردی که مراجعه

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

 


