
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كزي با وجودي كه يك كتابخانه دانشگااي   كتابخانه مر

آيد اما مراجعان آزاد بگه نوگوان مق گ  و     به شمارم 

كتابخانگه   درمقگ   توانوگد ازموگابآ آن   پژويشار مگ  

استفاده و از مدارك مورد نياز از جملگه موگابآ مرجگآ    

 تكثير نمايود

 ویژگی های منابع مرجع

وع نمدتا الفباي  و يا برمبواي  سال ، رده و موضگ  .1

بگه وونگه    توظيم شده اند و شواسه ياي  اين موابآ 

 ؛مصوون  توظيم شده ا ست 

چود جلدي و به صگور   موابآ مرجآ  م  توانود . 2      

  ؛مفص  يا مختصر موتشر شوند

. اصوال كمياب و با شماروان اندك چاپ و انتشار 3       

 ؛م  يابود

اي تك . قيمت ايواونه موابآ در م ايسه با كتاب ي  4

 ؛نااشت  ودرس  وران م  باشد

مف ودي ويا كسگر و پگاره شگدن يگك         . در صور  5

  مجلد ك  مجمونه ناقص به شمار م  آيد؛

كه توسط متخصصان و ناشران معتبگر ويگا    . موابع 6

سازمان ياي دولت  موشر م  شوند از انتبار ويژه اي 

 برخوردارند.

 

 

آمد وردند وويرايش . اين موابآ بايد به طور مداوم روز6

. درحوزه نلوم انتبارآن ياي جديد آن تهيه شود

 .سال است 5تا 3حدود 

با توجه به ويژو  ياي موابآ مرجآ وايوكه خوانوده 

آن تا صفقا  پايان  ندارد قاب  امانت نيازي به مطالعه 

 نم  باشود

 

  مقررات بخش مرجع

 . موابآ مرجآ به امانت داده نم  شوند؛ 1

نكس با رنايت م ررا  بالمانآ ، پ . تهيه ك2

  .است

 :  اطالعات تماس  

 :سايت دانشااه فردوس  مشهد
http://www.um.ac.ir 

 

             مركز اطالع رسان  و كتابخانه مركزي: وبااه   

  um.ac.irlibrary.-http://c 
 

آدرس: مشهد ، ميدان آزادي ، پرديس دانشااه 

 مركزاطالع رسان  وكتابخانه مركزي ردوس ف

 3356545 – 3356538 بخش شماره تلفن

 8 1 7 3 5 – 3 3 1صودوق پست  :  

 18  - 35/7:   بخش سا نا  كار

 14 – 3پوجشوبه  : 

 بجزتابستان
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 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی بخش مرجع

رسان  و كتابخانه مركزي در  بخش مرجآ مركز اطالع

نووان كتاب فعاليت خود را آغاز  1555با 1375سال 

پيش از انت ال كتابخانه به ساختمان جديد و  نمود وتا

در سال وس  تجميآ كتابخانه ياي دانشااه فرد

يزار نووان  7555حدود  اين كتابخانه را موابآ مرجآ81

 دركه دردو سالن م  داد تشكي  كتاب فارس  و التين

مترمربآ ناهداري م  شد.  پس از انت ال   255حدود

مق  جديد و تجميآ كتابخانه ياي  كتابخانه به

مركزي  موابآ مرجآ اين كتابخانه  دانشكده يا در

 نووان افزايش پيدا كرد. 12555كتابخانه به 

 متر مربآ   745در كتابخانه جديد دو سالن به مساحت  

كگه دريريگك موگابآ     به بخش مرجآ اختصاص يافگت 

اين بخش   م  شود . ناهداري فارس  والتين به تفكيك

 . دتوسط دو كتابدار اداره م  شو( 1382در حال حاضر)

يمگواره  در رابطه با خريد موابآ مرجآ كتابخانه مركزي  

سع  داشته است موابآ نمده فارس  والتين  موجود را 

وذشته ازاين بر روز آمد سازي  تهيه و خريداري نمايد 

ازآنجگا كگه يگك كتابخانگه     ايتمگام ورزد.   موگابآ  اين

وخريگگدموابآ را  باشگگد فگگرايم آوري مگگ  دانشگگااي 

ايگدا  آمگوز     تق ي  و كمك بگه راستاي  پژويش و

تجه بخش مرجآ اين كتابخانگه  درن نال  قرار داده است

 يك  از مراكز نمده ناهداري مراجگآ داخلگ  و   امروزه

    خارج  به شمار م  آيد.   

 

 وظایف وخدمات بخش مرجع

ووي  بگه سگواال  ارجگان ، واقعيگت خگواه،       پاسخ. 1 .1

 ؛موضون  و پژويش طلب 

2.  

جهگت   "موابآ وماخذ  "كمك به مق  ين در يا فتن .2 .3

  انجام پژويش مورد نظر؛

مشاوره وياري به دانشگجويان درانتخگاب موضگوع     .3

 تق ي  با توجه به موابآ مرجآ وغير مرجآ ؛

   ؛رايانه ايدرانجام جستجوي مراجعان كمك به  .4

آموز  استفاده كووده در جهت چاونا  استفاده از  .5

 موابآ مرجآ ؛

 "رو  تق ي  "آمادو  جهت بروزاري كالس ياي.  6

 ابآ؛دربخش مرجآ ومعرف  مو

بروزاري جلسا  فردي ووروي  بگراي آشگواي  بگا     .7

 خدما  مرجآ؛

آموز  كارورزان و دانشجويان كتابداري كه دروس  .3

 وذارند؛   مرجآ را م 

 پيشوهاد براي خريد آن ؛شواساي  موابآ مرجآ و  .8

 

 

 

    ياي آموزش  و انواع رايومايگا جهگت    تهيه كتابچه . 15

 اجعين در استفاده از موابآ؛يدايت و رايوماي  مر

معرف  موابآ نمده و مهم به صور  م اله در نشريه  .11

 كتابخانه؛  

انجگگام خگگدما  مرجگگآ از طريگگ  تلفگگن، پسگگت   .12

 الكترونيك ؛ 

 ؛SDI )  (اشانه وزيوش  اطالنا    .13

  ( از طريگ   CAS.خدما  آوگاي  رسگان  جگاري )   14

انگه مركگزي   انتشاردرنشريه مركز اطالع رسان  و كتابخ

 )تازه ياي اطالع رسان   و مهار  ياي اطالع ياب  (

ارائه خدما  مشاوره و رايوماي  در امر تهيه موابآ  .15

 يا ؛ رسان  و كتابخانه جهت تاسيس مراكز اطالع

رايوماي  مراجعان در شيوه پژويش و انجام تق ي   .16

 وجين موابآ قديم  و تكراري ؛.  17

دريافت پيشوهاد خريد موابآ جديگد و مگورد نيگاز     .13

مراجعگگان بگگه صگگور  حتگگوري، تلفوگگ  ويگگا پسگگت  

 الكترونيك  واقدام براي خريدآن؛

 وجين موابآ قديم  و تكراري ؛ .18

دريافت پيشوهاد خريد موابآ جديد و مگورد نيگاز    . 25
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