
آيين نامه بخش مرجع کتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان 

 

  :مقدمه) 1(ماده 

ت و نگهداري و ارائه منابع اطالعاتي بنياني در ظمحل گردآوري، حفا صنعتي اصفهان بخش مرجع کتابخانه دانشگاه
ي دهاکاربراين منابع عمدتاً . موضوعات مختلف دانش هاي عمومي و تخصصي مورد نياز جامعه دانشگاهي است

 .تحقيقاتي و پژوهشي دارند و معموالً امانت داده نمي شوند و فقط در محل مورد استفاده قرار مي گيرند

 :اهداف) 2(ماده 

فعاليت هاي اين بخش نيز مانند ساير بخش هاي کتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان در راستاي کمک به تحقق رسالت  
 .فرهنگي دانشگاه مي باشد و آموزشي، پژوهشيو اهداف  ها

 :تعريف )3(ماده 

اطالعات معين و محدودي،  عرضهکتب يا ديگر مواد کتابخانه اي که براي از  ندعبارت بع مرجعامن
اين منابع در . از ابتدا تا انتها اقدام مي کند هاو معموالً کمتر کسي به خواندن آن ندتهيه و تنظيم شده ا

يافته اند و براي کسب  تنظيمخاص  روشيو با ترتيب و موضوعات مختلف علوم و دانش بشري 
و مستند در باره واژه ها و موضوع ها و پاسخگويي به سؤاالت، مورد  )گاه فوري (  اطالع مختصر

واژه نامه ها، دايره المعارف ها، کتابشناسي : ارتند از برخي از اين منابع عب. استفاده قرار مي گيرند
ها، دستنامه ها، دستورالعمل ها، فهرست ها و فهرستگان ها، نمايه نامه ها، چکيده نامه ها، 

 ...و  ، استانداردهاسرگذشتنامه ها، منابع جغرافيايي، راهنماها

 :خدمات قابل ارائه) 2(ماده 

منظور کمک به شناخت بيشتر آنها از انواع منابع موجود در اين بخش و گفتگو با مراجعين بخش مرجع به  .1
 .راهنمائي آنها جهت استفاده بهتر از منابع

گفتگو با مراجعين بخش مرجع به منظور شناخت دقيق تر از نياز اطالعاتي آنها و راهنمايي آنها جهت استفاده از  .2
گاه اين منابع ممکن است در ساير بخشهاي کتابخانه . (ارجاعيمنابع مناسب و مورد نيازشان، نظير منابع اطالعي يا 

 ).باشند
راهنمائي مراجعين جهت انجام انواع جستجو به منظور دستيابي سريع تر، دقيق تر و آسان تر به اطالعات منابع  .3

  .مورد نيازشان
مورد نيازشان در بخش راهنمائي مراجعين جهت دستيابي سريع تر، دقيق تر و آسان تر به محل نگهداري منابع  .4

 . مرجع و يا ساير بخشهاي کتابخانه
راهنمائي مراجعين جهت دستيابي سريع تر، دقيق تر و آسان تر به شيوه استفاده از برخي از منابع موجود در بخش  .5

 .مرجع کتابخانه
 .راهنمايي مراجعين در تهيه زيراکس و ساير روش هاي کپي برداري از منابع موجود در بخش مرجع .6

 

 

 

 


