
 بخش مرجع

يکي از مهمترين بخشهاي هر کتابخانه بخش مرجع است که محل نگهداري منابع مرجع مي باشد.مرجع شامل کتاب يا ديگر مواد     
اين بخش به صورت قفسه  .کتابخانه اي هستند که تنها براي يافتن اطالعات معين و محدودي تهيه و تنظيم شده اند نه براي خواندن تمام کتاب

شده و منابع موجود در آن امانت داده نميشوند اما در کتابخانه مرکزي اطلسها در صورت تعدد نسخه به مدت سه الي هفت  ز ادارهنيمه با
  روز امانت داده مي شوند.

 منابع موجود در بخش مرجع:

 عمده منابع موجود در اين بخش عبارتند از:

ي است عموما الفبايي از لغات يک زبان به انضمام اطالعات الزم براي هر سياهه و صورتعمومي و تخصصي:  نامهفرهنگ يا واژه -1
 يک از آن لغات )شامل تلفظ، ريشه، معنا، مترادفات و ...( يا معادل آن به زباني ديگر.

ام معارف دايرة المعارف، اثري است که حاوي اطالعات به صورت مقاله در باره تمعمومي و تخصصي:  دايرةالمعارف دانشنامه يا -2
 بشري باشد. مطالب و موضوعات در دايرة المعارف معمواًل بر حسب الفبا تنظيم مي شود.

معناي دستورالعمل، دستور كار، يا برنامه كار است و در اصطالح به كتاب  شود بهاين لفظ، كه گاه دستنامه نيز خوانده مي :نامهدستور-3
 دهد.ي خاص را مورد بحث قرار ميشود كه نكات اصلي موضوعاي اطالق ميفشرده

اين لفظ به متني اطالق ميشود که شخص را از امور معيني آگاه کند. انسان، سازمانها و خدمات موجود در جامعه موضوع راهنما: -4
 راهنماها را تشکيل مي دهند.

است که به روشي خاص تنظيم شده باشد  : سياهه يا صورتي از نام و مشخصات مواد کتابي يا غير کتابي(Bibliography)کتابشناسي-5
 بي آنکه مجموعه کتابخانه خاصي مورد نظر باشد.

: سياهه اي از نام و مشخصات مواد کتابي يا غير کتابي مجموعه يک يا چند کتابخانه و نوعي کتابشناسي است در (Catalog)فهرست-6
 حاليکه کتابشناسي، مجموعه کتابخانه خاصي نيست.

 گويند.گويند كه حاوي شرح زندگي افراد باشد. در زبان فارسي به آن زندگينامه، شرح حال، و بيوگرافي نيز ميبه اثري سرگذشتنامه:-7

تهيه نقشه و اطلس  شود كه در اندازه و طرح شبيه و در مقياس متفاوتند.هاي جغرافيايي اطالق مياي از نقشهاين نام به مجموعه اطلس: -8
هاي تاريخي و فرهنگي و ... پديد رافيايي محدود نمانده و انواع اطلس از جمله اطلس معادن، درختان، بيماريها، اطلسهاي جغبه ثبت پديده

شامل اطلسها، تصاوير، فيلم و انيميشن هاي آناتومي و Ovid  زير مجموعه  Primal Picturesالزم به يادآوري است که پايگاه  آمده است.
 ل کتابخانه مرکزي در دسترس مي باشد.فيزيولوژي انساني در پورتا

 :خدمات

 پاسخگويي به سواالت مراجعان -1

 کمک به مراجعان در يافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش 2 -

 آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع -3

 تابخانه موجود نباشد.ارائه خدمات ارجاعي به ساير کتابخانه ها و مراکز اطالعاتي در صورتي که منابع مورد نياز در ک  -4

 شناسايي منابع مرجع و پيشنهاد براي خريد آنها  -5

 وجين منابع در صورت لزوم -6



 :مقررات

 .استفاده از منابع مرجع، با ارائه كارت عضويت امكان پذير است - 

  مي باشد. 13الي  8و روزهاي پنج شنبه  14الي   8ساعت کار بخش مرجع ازشنبه تا چهارشنبه ساعت  -

 كپي گرفتن از كتب مرجع با هماهنگي کتابدار مرجع، امکان پذير است. -

 


