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بسمه تعالي 

 

 دستوالعمل برگزاري كارگاههاي آموزشي

 مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

آموزش هاي كتابخانه اي به كاربران در شناسائي اطالعات مفيد، ارزيابي ،شيوه دسترسي و استفاده بهينه از منابع كمك مي كند. :مقدمه

همكاري با اعضاي هيات علمي در زمينه شناسائي منابع اطالعاتي مناسب و روز آمد، آموزش مهارتهاي جستجو و اطالع يابي به گروههاي 

هدفو انجام تورهاي آموزشي از جمله اين فعاليتهاي آموزشي مي باشد.همچنين آموزش كتابدران براي توانمند شدن در راستاي ارائه خدمات 

 روز آمد و متناسب با نيازهاي كاربران از ديگر فعاليتها در اين زمينه مي باشد. 

 اين دستورالعمل  به منظور افزايش كارآيي و اثر بخشي كارگاههاي آموزشي كتابخانه اي، تدوين گرديده است: 

كارگاه آموزشي يك برنامه آموزشي فشرده با هدف انتقال دانش و با موضوعاتي در راستاي اهداف  :الف: تعريف و موضوع كارگاه

 كالن دانشگاه فردوسي مشهد و منطبق با دانش و فناوريهاي جديد روز مي باشد.

  :مجري دفتر آموزش و ارتباطات مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.ب: مجري كارگاه

مجري كارگاه بايستي درخواست برگزاري كارگاه (كارگاههاي آموزشي) را در كميته آموزش :ج: نحوه بررسي و تصويب كارگاه

 مطرح و به تائيد رئيس مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي برساند .

 د:اولويت هاي آموزش:

 آموزش مورد نياز دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف جهت كمك به امور آموزشي و پژوهشي آنان -

 آموزش كتابداراني كه به عنوان مدرس در كارگاههاي آموزشهاي كتابخانه اي تدريس مي كنند.  -

 آموزش اعضاي هيات علمي  -

 آموزش مراجعان خارج از سازمان در قالب قرارداد -



                                                                                                                          

 
 

2 
 

 : فعاليتهاي اجرايي براي برگزاري كارگاه ها:ه

 - تعيين عنوان، سرفصل و محتوي دوره آموزشي 1 -

 -برنامه ريزي براي كارگاه ها بصورت متوالي در هر فصل يا ترم تحصيلي 2 -

 -اطالع رساني در ارتباط با ثبت نام از طريق سايت خبري دانشگاه ، سايت كتابخانه مركزي ، پرتال و پيام كوتاه 3 -

- نظارت مستمر كارشناس مسئول واحد برگزار كننده دوره/كارگاه آموزشي بر روند و كيفيت برگزاري دوره و 4 -

 ارئه گزارش تحليلي در خصوص نحوه اجراي دوره آموزشي 

 - انجام مكاتبات و ديگر فعاليتها از قبيل صدورگواهينامه شركت در كارگاه ، 6 -

 كارگاههاي مرتبط با آموزشهاي كتابخانه اي براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه به  بيشترو:  هزينه هاي كارگاه:

 صورت رايگان برگزار مي شود، در صورت نياز به دريافت وجه موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد :

  موافقت با مبلغ پيشنهادي هرگارگاه به عهده دفتر آموزش و ارتباطات و تائيد رياست كتابخانه است. -
 كليه مبالغ پرداختي توسط مجري بايد به حساب عوايد اختصاصي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد با  -

 بانك تجارت شعبه پرديس واريز شود وآموزانه مدرسين نيز از محل عوايد و توسط معاونت 99654شماره حساب 
پژوهش و فناوري صورت پذيرد.مجري كارگاهها موظف است گزارش برگزاري كارگاهها را به رئيس كتابخانه و در 

 صورت نياز به معاونت پژوهش و فناوري ارئه نمايد.
هزينه برگزاري كارگاههاي تخصصي براي سازمان هاي خارج از دانشگاه فردوسي مشهد، بر اساس نياز سازمان  -

 درخواست كننده در قالب قرار داد و توافق، قابل پرداخت مي باشد.
-  

:  تصميم گيري در زمينه موارد پيش بيني نشده در در اين دستورالعمل بر عهده دفتر آموزش و ارتباطات و تائيد رياست تذكر

 مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه مي باشد .

 بندتنظيم و در تاريخ ..................................... به تاييد معاونت پژوهش و فناوري رسيد و از زمان تاييد الزم 6اين دستوالعمل در 

 االجراست .
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