
 

 

 

 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاهنشریات بخش دستورالعمل استفاده از 

 مقدمه

رساني و رشد دانش در جهان است که تهیه و نگهداري  اين منابع ري از روزآمدترين ابزارهاي اطالعادوا نشريات

نشريه هاي ارائه هدف اين بخش  رود.مي رساني و کتابخانه مرکزي دانشگاه به شمارهاي مرکز اطالعيکي از ضرورت

 .مي باشدنیازهاي پژوهشي مراجعان جهت رفع جاري و گذشته نگر 

 تعاریف

و نامحدود توسط  گردد که با عنوان مشخص و با هدف انتشار مداوممي به نشرياتي اتالقپیایندها یا نشریات ادواری 

 گردد.شود و محتواي آنها به صورت چاپي يا الکترونیکي تولید، ذخیره، و بازيابي ميمي يک موسسه، ناشر، يا شخص منتشر

 باشد.مي آلماني و عربي ،فارسي، انگلیسي، فرانسههاي اين بخش شامل نشريات ادواري و خبرنامه منابع

 کنندگاناستفاده

 مي باشند استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی نامهآئینهاي چهارگانه مندرج در گروهشامل .  1

 وظایف و خدمات 

 وظایف  -الف 

 ؛فراهم کردن نشريات مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف  آموزشي و پژوهشي دانشگاه -1

 عان پذير ساختن نشريات ادواري براي مراجسازي و دسترسآماده -2

 کنندگان  خدمات به مراجعهارائه  -3

 آموزشي دانشگاه هاي سنجي و تهیه مجالت هسته و پايه گروهنیاز -5

 سازي مجالت جهت ارسال به صحافيآماده-7

 کسري نشرياتهاي شناسايي و تکمیل شماره -8 

 هاي اطالعاتيهمکاري با بخش سفارشات در ارزيابي نشريات و پايگاه -9

 ي شامل بروشور، راهنماها، و ...آموزشهاي تهیه بسته -10

 خواني و کنترل موجودي نشرياتقفسه -11

 ، تورها و بازديدهاي علمي آموزشیهای دورهدر برگزاري مشارکت  -21

 صفحه خانگی بخش نشریاتروزآمد نمودن اطالعات  -31



 

 

 کارورزانآموزش  -14

 آماریهای تهیه گزارش -51

 وجین نشريات -16

 میز مشاورههمکاري در ارائه خدمات  -17

 چیدن و مرتب نمودن نشريات مورد استفاده قرار گرفته -18

 مرتب سازي دوره اي قفسه هاي نشريات -19

 روزآمد نمودن صفحه خانگي بخش نشريات -20

 همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشي، تورها و بازديدهاي علمي -21

 خدمات  -ب 

 کننده در بازيابي مقاالت مورد نیاز راهنمايي و آموزش مراجعه ،کمک -1

 هاي اطالعاتي و اينترنتجستجوي مقاالت فارسي و التین از پايگاه -2

 تهیه کپي، عکس و اسکن از صفحات نشريات  -3

 رساني جاري آگاهي -4

 خدمات به طرح امینهمکاري در ارائه  -5

با  انهیه کپي، عکس و اسکن توسط مراجعشوند. تاستفاده بوده و به امانت داده نمينشريات در محل قابل : 1نکته 

 پذير است.هماهنگي کتابدار طبق مقررات کتابخانه امکان

کننده  موظف است اصل نشريه را تهیه و تحويل نمايد ، مراجعهدر صورت وارد کردن خسارت به نشريه: 2  نکته

 نامه استفاده از منابع کتابخانهآیین مصوباتبا توجه به  نسبت به جبران خسارتو چنانچه اصل آن موجود نباشد 

 .اقدام نمايد

 

 : استفاده از نشريات دانشگاه براي اعضاي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت رايگان است3نکته 

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

 ريال10000مقاله هاي فارسي 

 ريال20000مقاله هاي التین 

 ريال  10000رنت )بدون دانلود( ساعتي تاستفاده از اين



 

 

تعرفه هاي فوق به پیشنهاد مرکز اطالع رساني و کتابخانه مرکزي دانشگاه و تايید هیات رئیسه دانشگاه تعیین   

 مي شود.

 جلسه کمیته انتشارات مطرح و به تصويب رسید.در   17/04/97اين دستورالعمل در در تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 


